SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

18:30-20:30

Alléskolan aula, Hallsberg

Hans Karlsson (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Inger Hellqvist (C) (2:e vice ordförande)
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Thomas Larsson (S) ersätter Börje Andersson
(S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C) ersätter Erik Teerikoski (C)
Martin Pettersson (KD)
Towe Jegeros (V)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Jarmo Kurvinen
(SD)
Gert Öhlin (L) ersätter Erik Storsveden (L)

Övriga
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Marie Hellgren (Ekonomichef)
Roger Edström (Ekonom)
Eldin Memic (Arbetskonsulent, AMI) §§44-46
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige
Protokollet innehåller paragraferna §§44-64
Ordförande

_________________________________________________________________
Hans Karlsson(S)
Theres Andersson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Lennart Pettersson (M)
Thomas Larsson (S)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Christina Torpman

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Kommunfullmäktige
2021-06-14

Datum för överklagan

2021-06-17

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Allmänhetens frågestund
Aktuell information
Avsägelser och fyllnadsval 2021
Justering av fast arvode för ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo
Revidering av riktlinjer för styrdokument
Tertialrapport 2021
Gemensamma Planeringsförutsättningar 2022-2024
Årsredovisning 2020 Hallsbergs bostads AB
Årsredovisning 2020 Hallsbergs kommunhus AB
Årsredovisning 2020 Sydnärkes kommunalförbund
Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke
Svar på motion - Påbörja arbetet med nollbasbudget
Svar på motion om förskolelokaler i Hallsberg
Svar på motion - Avveckla bolaget Vätternvatten AB
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om insatser för att motverka
översvämning
Obesvarade motioner
Förslag från kommuninvånare 2021
Meddelanden
Ledamöternas frågestund
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 44- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Kommunsekreteraren förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan på
detta protokoll.
3. Till justerare, tillika rösträknare, väljs Lennart Pettersson (M) och Thomas Larsson
(S). Protokollets justering äger rum den 17 juni klockan 9:00.
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 44
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 45- Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på
dagordningen.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund
§ 45
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 46- Aktuell information
Ärendebeskrivning
Redovisning av partistöd för 2020 ska inlämnas till administrativa avdelningen
senast 30 juni. Blankett har skickats ut till partiföreträdarna, kontakta
kommunsekreteraren om ni behöver få blanketten på nytt.
 Information om digital justering av protokoll bifogas.
 Information om ett projekt på AMI som bland annat handlar om demokratin 100 år.


Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Beslutsunderlag


Information om digital justering av protokoll

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Aktuell information
§ 46
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Sida

1(1)
Datum

2021-06-01
Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

Digital justering av protokoll
Från och med den 1 augusti 2021 kommer protokoll från fullmäktige, styrelse,
nämnder och dess utskott att justeras digitalt med hjälp av Bank ID. Det innebär
att de som utses att justera behöver Bank ID för att fullfölja justeringen.
När du valts som justerare kommer du att få ett mail till din hallsbergsmail med en
länk till signeringsportalen där protokollet finns för justering. Följ de instruktioner
som meddelas i mailet.
Ett undantag för den digitala justeringen finns för Individ- och familjeutskottet
som fortsätter att hantera sina protokoll som innan.

Vid frågor kontakta:
Maria Fransson
Handläggare
maria.fransson@hallsberg.se
Christina Torpman
Kommunsekreterare
christina.torpman@hallsberg.se

Telefon 0582-68 50 00 | kommun@hallsberg.se | www.hallsberg.se
Hallsbergs kommun, 694 80 HallsbergPage
| Besöksadress
11 of 216Västra Storgatan 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 47 - Avsägelser och fyllnadsval 2021
(21/KS/17)

Ärendebeskrivning
Börje Andersson (S) har inkommit med begäran om avsägelse från sina uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i bildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen,
ersättare i Hallsbergs kommunhus AB och god man enligt fastighetsbildningslagen för
tätortsfrågor.
Torbjörn Appelqvist (M) har inkommit med begäran om entledigande från och med 2021-0801 från sina uppdrag som partiföreträdare för moderaterna, ledamot i kommunstyrelsen,
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, styrelseledamot i Hallsbergs kommunhus AB, 2:e
vice ordförande i Hallsbergs kommunhus AB, ledamot i brottsförebyggande rådet, ledamot i
Sydnärkegruppen, ordinarie representant till Mälardalsrådet, styrelseledamot i Hallsbergs
bostads AB, ersättare som ombud/representant i Kommuninvest ekonomiska förening,
ersättare i Sydnärkes IT-nämnd, ersättare i Sydnärkes lönenämnd, ledamot i fullmäktiges
valberedning och styrelsesuppleant i Vätternvatten AB.
Åse Classon (S) har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare
i drift- och servicenämnden.
Jimmy Olsson (SD) har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i Hallsbergs bostads AB, HBAB.
Andreas Svahn (S) har inkommit med begäran om entledigande från och med 2021-0701 från sitt uppdrag som ordförande, i och med det även uppdraget som ledamot, i
Hallsbergs bostads AB, HBAB.
Magnus Andersson (S) har inkommit med begäran om entledigande från och med 2021-0701 från sitt uppdrag från ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att entlediga Börje Andersson (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i bildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs
kommunhus AB och god man enligt fastighetsbildningslagen för tätortsfrågor.
att välja Jessica Erichsen (S) som ny ledamot i bildningsnämnden.
att välja Christian Selg Enander (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i
Hallsbergs kommunhus AB.
att entlediga Torbjörn Appelqvist (M) från och med 2021-08-01 sina uppdrag som
partiföreträdare för moderaterna, ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen, styrelseledamot i Hallsbergs kommunhus AB, 2:e vice ordförande i
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige
Hallsbergs kommunhus AB, ledamot i brottsförebyggande rådet, ledamot i
Sydnärkegruppen, ordinarie representant till Mälardalsrådet, styrelseledamot i Hallsbergs
bostads AB, ersättare som ombud/representant i Kommuninvest ekonomiska förening,
ersättare i Sydnärkes IT-nämnd, ersättare i Sydnärkes lönenämnd, ledamot i fullmäktiges
valberedning och styrelsesuppleant i Vätternvatten AB.
att välja Ulrika Björklund (M) från och med 2021-08-01 som ny partiföreträdare för
moderaterna, ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,
styrelseledamot i Hallsbergs kommunhus AB, 2:e vice ordförande i Hallsbergs kommunhus
AB, ledamot i brottsförebyggande rådet, ledamot i Sydnärkegruppen, ordinarie representant
till Mälardalsrådet, styrelseledamot i Hallsbergs bostads AB, ersättare som
ombud/representant i Kommuninvest ekonomiska förening, ersättare i Sydnärkes IT-nämnd,
ersättare i Sydnärkes lönenämnd, ledamot i fullmäktiges valberedning och styrelsesuppleant
i Vätternvatten AB samt att entlediga henne från sina uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i Hallsbergs kommunhus AB.
att välja Rikard Bergström (M) från och med 2021-08-01 som ny ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i Hallsbergs kommunhus AB.
att entlediga Åse Classon (S) från sitt uppdrag som ersättare i drift- och servicenämnden.
att välja Mariana Johansson (S) som ny ersättare i drift- och servicenämnden.
att entlediga Jimmy Olsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i Hallsbergs bostads AB,
HBAB.
att entlediga Andreas Svahn från och med 2021-07-01 från sina uppdrag som ordförande
och ledamot i Hallsbergs bostads AB, HBAB.
att välja Jimmy Olsson (SD) som ny ledamot i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo.
att välja Viktoria Svanberg (SD) som ny ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
att entlediga Magnus Andersson (S) från och med 2021-07-01 från sitt uppdrag från
ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Hans Karlsson (S) föredrar inkomna avsägelser.
Christina Johansson (S), ordförande i valberedningen, föredrar nomineringar av nya
förtroendevalda.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att entlediga Börje Andersson (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i bildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige
kommunhus AB och god man enligt fastighetsbildningslagen för tätortsfrågor samt att
begära sammanräkning från Länsstyrelsen.
att välja Jessica Erichsen (S) som ny ledamot i bildningsnämnden.
att välja Christian Selg Enander (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i
Hallsbergs kommunhus AB.
att entlediga Torbjörn Appelqvist (M) från och med 2021-08-01 sina uppdrag som
partiföreträdare för moderaterna, ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen, styrelseledamot i Hallsbergs kommunhus AB, 2:e vice ordförande i
Hallsbergs kommunhus AB, ledamot i brottsförebyggande rådet, ledamot i
Sydnärkegruppen, ordinarie representant till Mälardalsrådet, styrelseledamot i Hallsbergs
bostads AB, ersättare som ombud/representant i Kommuninvest ekonomiska förening,
ersättare i Sydnärkes IT-nämnd, ersättare i Sydnärkes lönenämnd, ledamot i fullmäktiges
valberedning och styrelsesuppleant i Vätternvatten AB.
att välja Ulrika Björklund (M) från och med 2021-08-01 som ny partiföreträdare för
moderaterna, ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,
styrelseledamot i Hallsbergs kommunhus AB, 2:e vice ordförande i Hallsbergs kommunhus
AB, ledamot i brottsförebyggande rådet, ledamot i Sydnärkegruppen, ordinarie representant
till Mälardalsrådet, styrelseledamot i Hallsbergs bostads AB, ersättare som
ombud/representant i Kommuninvest ekonomiska förening, ersättare i Sydnärkes IT-nämnd,
ersättare i Sydnärkes lönenämnd, ledamot i fullmäktiges valberedning och styrelsesuppleant
i Vätternvatten AB samt att entlediga henne från sina uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs kommunhus AB och ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
att välja Rikard Bergström (M) från och med 2021-08-01 som ny ersättare i
kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs kommunhus AB och ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
att entlediga Åse Classon (S) från sitt uppdrag som ersättare i drift- och servicenämnden.
att välja Mariana Johansson (S) som ny ersättare i drift- och servicenämnden.
att entlediga Jimmy Olsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i Hallsbergs bostads AB,
HBAB.
att entlediga Andreas Svahn från och med 2021-07-01 från sina uppdrag som ordförande
och ledamot i Hallsbergs bostads AB, HBAB.
att välja Magnus Andersson (S) från och med 2021-07-01 som ny ordförande och ledamot i
Hallsbergs bostads AB, HBAB och samtidigt entlediga honom från sitt uppdrag som ersättare
i detsamma.
att välja Jimmy Olsson (SD) som ny ledamot i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige
att välja Viktoria Svanberg (SD) som ny ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
att entlediga Magnus Andersson (S) från och med 2021-07-01 från sitt uppdrag från
ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo.
att välja Camilla Petersen från och med 2021-07-01 som ny ordförande i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo.

Beslutsunderlag








Avsägelse, Börje Andersson
Avsägelse, Torbjörn Appelqvist
Avsägelse, Åse Classon
Avsägelse, Jimmy Olsson
Avsägelse, Andreas Svahn
Avsägelse, Magnus Andersson, Hallbo
Avsägelse, Ulrika Björklund

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Avsägelser och fyllnadsval 2021
§ 47
21/KS/17

Page 16 of 216

Page 17 of 216

Avsägelse av uppdrag

Önskar

att

Hallsbergs

i

kommun.

avsäga mig uppdraget som oppositionsräd from.

Avsäger mig samtidigt följande uppdrag som hänför

sig

till

1

augusti 2021

ovanstäende uppdrag:

Partiföreträdare (M)

Ordinarie Iedamot

i

2:e vice ordförande

Styrelseledamot

kommunstyrelsen
kommunstyrelsen
i

kommunhus
Hallsbergs kommunhus

Hallsbergs

i

2:e vice ordförande

i

Ledamot brottsförebyggande rädet
Ordinarie Iedamot Sydnärkegruppen
i

i

Ordinarie representant
Ordinarie Iedamot

Styrelseledamot
Ersättare

i

till

Mälardalsrädet

kommunstyrelsens arbetsutskott

AB

Hallsbergs bostads

i

som ombud

/representant

i

Kommuninvest ekonomiska förening

sydnärkes IT nämnd
sydnärkes Lönenämnd
Ledamot av fullmäktiges valberedning
Ersättare
Ersättare

i

i

Styrelsesuppleant

Med

/

Till

Vätternvatten

AB

Vänlig Hälsning

“/‘/
Tor

i

rn

/1/

‚\

/

Appelqvi/

samtliga uppdrag ovan nominerar

Som

ny ersättare

i

Som

ny ersättare

i

kommunstyrelsen

vi

Ulrike Björklund

efter Ulrike Björklund

kommunhus

Hallsbergs

nominerar

efter Ulrike Björklund

(M)

//M

.

’

Tor (im Appelqvist
Partiföreträdare (M)
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vi

Rikard Bergström (M)

nominerar

vi

Rikard Bergström

wg; HALLSBERGS

KOMMUN

Kammunstyrelseförvaltningen

Blanketten lämnas

Administrative avdelningen

kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag

till

som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Äse Classon

Partitillhörighet:

Socialdemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag Hallsbergs kommun,
i

framför de uppdrag du

Ersättare

Underskrift:

Datum:

vill

i

avsäga dig

drift-

sätt ett kryss

i

rutan

ifrän.

och servicenämnden

L///Z%J JZ/
’Z/Üé

Ö?

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 vx

0582-68 50 02

577-3338

Hallsbergs

kommun
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Organisationsnr

212000-1926

HALLSBERGS

KOMMUN
Kornmunstyrelseförvaltningen

Blanketten Iämnas

Administrativa avdelningen

kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag

till

som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Jimmy Olsson

Partitillhörighet:

Sverigedemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag Hallsbergs kommun,
i

framför de uppdrag du

“

vill

avsäga dig

sätt ett kryss

i

rutan

ifrän.

Ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott
i

Ledamot kommunstyrelsen
i

Ledamot kommunfullmäktige
i

Ledamot kommunfullmäktiges valberedning
i

Ledamot Hallsbergs kommunhus AB
i

XI

Ledamot Hallsbergs bostads AB
i

Ledamot

Ledamot

och servicenämnden

i

drift-

i

social-

och arbetsmarknadsnämndens

individutskott

Ledamot

i

social-

och arbetsmarknadsnämnden

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 VX

0582-68 50 02

577-3338

Hallsbergs

kommun
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Organisationsnr

212000-1926

Datum

Sida

2(2)

Ersättare

i

bildningsnämnden

Nämndeman

Underskrift:

%
’

Datum:

Lé/é

0

#20 2/
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Hallsberg 11 juni 2021
TILL
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun och Styrelsen för Hallsbergs bostads AB
Med anledning av andra utökade åtagande avsäger jag mig från och med 1 juli uppdraget
som ledamot och ordförande i styrelsen för Hallsbergs bostads AB.
Vänliga hälsningar
Andreas Svahn
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HALLSBERGS

KOMMUN
Kornmunstyrelseförvaltningen

Blanketten Iämnas

Administrativa avdelningen

kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag

till

som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Magnus Andersson

Partitillhörighet:

Socialdemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag Hallsbergs kommun,
i

framför de uppdrag du

vill

avsäga dig

sätt ett kryss

i

rutan

ifrän.

Ordförande Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo

ﬁ£vt

0c14 mac-‚( ‚Z J„„/;'_

Underskrift:qvß/wzcoo

Datum:

v/„/\

„

[7/5 "ZOJ/

Hemsida

E—post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 vx

0582—68 50 02

577-3338

Hallsbergs

kommun
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Organisationsnr

212000—1926

HALLSBERGS

KOMMUN
Kornmunstyrelseförvaltningen

Blanketten Iämnas

Administrativa avdelningen

kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag

till

som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Ulrika Björklund

Partitillhörighet:

Moderaterna

Nedan redovisas dina uppdrag Hallsbergs kommun,
i

framför de uppdrag du

vill

avsäga dig

sätt ett kryss

i

rutan

ifrän.

Ledamot kommunfullmäktige
i

&

Ersättare

i

kommunstyrelsen

Ersättare

i

Hallsbergs

Ersättare

i

valberedningen

2:e vice ordförande

Ersättare

i

kommunhus AB

i

bildningsnämnden

taxe- och avgiftsnämnden

Ledamot Sydnärkes utbildningsförbund
i

Vigselförrätta re

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 VX

0582-68 50 02

577-3338

Hallsbergs

kommun
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Organisationsnr

212000-1926

Datum

Side

2(2)

% %”!

;'/

Underskrift:

Datum:

]]

;Lﬂ7;

£/01/

-_/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 48 - Justering av fast arvode för ordförande i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo
(21/KS/135)

Ärendebeskrivning
Fast arvode för ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) regleras i bilagan Hallsbergs
kommuns allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Ordförande i Hallbo har under en längre tid haft arvode på 13 % av kommunens grundarvode
och Hallbo önskar nu justera detta arvodet från 13 % till 19 %.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att justera fast arvode för ordförande i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo, från 13 % till 19 % av kommunens grundarvode.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justera fast arvode för ordförande i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo, från 13 % till 19 % av kommunens grundarvode.

Beslutsunderlag
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Justering av fast arvode för ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse,
Hallbo
Ärendebeskrivning

Fast arvode för ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) regleras i bilagan Hallsbergs
kommuns allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Ordförande i
Hallbo har under en längre tid haft arvode på 13 % av kommunens grundarvode och Hallbo önskar nu
justera detta arvodet från 13 % till 19 %.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att justera fast arvode för ordförande i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo, från 13 % till 19 % av kommunens grundarvode.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag Hallbo
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Justering av fast arvode för ordförande

i

Hallsbergs bostadsstiftelse,

Hallbo
Ärendebeskrivning
Fast arvode för ordförande

i

Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) regleras

kommuns allmänna bestämmelser för arvoden och
Hallbo har under en längre tid haft arvode pä 13
att justera detta

Förslag

arvode frän 13

till

19

till

i

bilagan Hallsbergs
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till
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Beslutet Ska justeras omedelbart.

Peter Sjerling

VD
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Kommunfullmäktige

§ 49 - Revidering av riktlinjer för styrdokument
(21/KS/101)

Ärendebeskrivning
Nuvarande riktlinjer för styrdokument antogs 2016-11-28 av kommunfullmäktige. Eftersom
det gått några år var dokumentet i behov av en översyn och revidering. Dokumentet har,
förutom några ändringar i innehållet, fått en språklig genomgång och en tydligare struktur
med fler rubriker som gör det lättare att hitta rätt information.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att anta reviderade riktlinjer för styrdokument.
att upphäva tidigare riktlinjer för styrdokument, antagna av kommunfullmäktige 2016-11-28,
§ 116.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Theres Andersson (S) går in som ordförande.
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta reviderade riktlinjer för styrdokument.
att upphäva tidigare riktlinjer för styrdokument, antagna av kommunfullmäktige 2016-11-28,
§ 116.

Beslutsunderlag
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Revidering av riktlinjer för styrdokument
Ärendebeskrivning

Nuvarande riktlinjer för styrdokument antogs 2016-11-28 av kommunfullmäktige. Eftersom det gått
några år var dokumentet i behov av en översyn och revidering. Dokumentet har, förutom några
ändringar i innehållet, fått en språklig genomgång och en tydligare struktur med fler rubriker som gör
det lättare att hitta rätt information.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att anta reviderade riktlinjer för styrdokument.
att upphäva tidigare riktlinjer för styrdokument, antagna av kommunfullmäktige 2016-11-28, § 116.

Ärendet

Under avsnitt Styrdokumentens definitioner och beslutsinstanser har två ändringar gjorts.
Styrdokumentet plan/handlingsplan har delats upp till två olika styrdokument.
Styrdokumentstyperna reglemente och lokal föreskrift har plockats ur dokumentet eftersom de är
lagstyrda angående när och hur de kan användas.
Det avsnitt som tidigare hette Tillgänglighet, utformning och revidering har delats upp på två avsnitt,
Utformning, ansvar och publicering samt Revidering och uppföljning. Dessa avsnitt innehåller nu
utförligare information om utformning av styrdokument. Dessutom har information om revidering
och uppföljning lagts till.
Den schematiska översiktsbilden finns längst bak i dokumentet har uppdaterats så att definitionerna
stämmer överens med det som står i avsnittet Styrdokumentens definitioner och beslutsinstanser och
det som står på framsidorna av mallarna för de olika styrdokumenten.
Den sista större ändringen som gjorts är att checklistan som förut fanns sist i dokumentet har lyfts ur
styrdokumentet och är nu ett internt stöd för handläggare vid framtagande av styrdokument. Detta
är gjort för att lättare kunna anpassa och ändra i checklistan så att den ger ett så bra stöd som
möjligt.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-06-14
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Administrativa avdelningen
Ärendenummer: 21/KS/101

Riktlinjer för styrdokument i
Hallsbergs kommun
Riktlinjerna fastställer vilka typer av styrdokument som finns i Hallsbergs kommun, vilken
beslutsinstans som har rätt att fatta beslut om dem samt hur de förhåller sig till varandra.

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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1 Inledning
1.1 Styrdokument
Utöver de lagar och förordningar som styr den kommunala verksamheter åligger
det kommunerna själva att upprätta egna styrdokument. Vissa styrdokument är
lagstadgade och måste finnas i en viss form inom alla kommuner. Kommunen har
även möjlighet att ta fram andra styrdokument för att reglera sina verksamheter.
För stöd vid upprättande av styrdokument har Hallsbergs kommun tagit fram
dessa riktlinjer.
En tydlighet gällande namngivning, definition och beslutsinstans för de olika
styrdokumenten underlättar för såväl de som tar fram nya styrdokument som för
de som läser och ska följa dem. Det är även viktigt att beakta befintliga
styrdokument vid framtagande av nya så att de inte motsäger varandra.
För att styrdokumenten ska efterlevas och ge den effekt i verksamheterna som
avsetts är det viktigt att de är kända i verksamheterna, lätta att förstå och är
tillgängliga enligt lag om tillgänglighet till digital offentlig service.

1.2 Hallsbergs kommuns vision
Hallsbergs kommun har en vision och strategiska utvecklingsområden som antas
varje år i samband med budgeten. Visionen ska ligga till grund för arbetet inom
kommunen och vid framtagande av nya styrdokument ska särskilt beaktas att
styrdokumentet följer visionens syfte.
Varje nämnd har utifrån visionen och utvecklingsområdena antagit egna
nämndmål. Om ett styrdokument tas fram för en nämnds verksamhetsområde
bör även nämndmål uppmärksammas så att dokumentet inte motsäger målen.

1.3 Syfte
Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa vilka typer av styrdokument som finns i
Hallsbergs kommun, vilken beslutsinstans som har rätt att fatta beslut om dem
samt hur de förhåller sig till varandra. Syftet är även att säkerställa att
styrdokumenten som tas fram följer samma mönster både vad gäller utformning
men även vid val av vilken typ av styrdokument som ska tas fram beroende på vad
för slags styrning som dokumentet är tänkt att innehålla.
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2 Styrdokumentens definitioner och
beslutsinstanser
2.1 Program
Ett program uttrycker en värdegrund och en önskad utveckling av verksamheten.
Programmet ska ange övergripande prioriteringar som kommunen ska uppnå
inom ett visst område. I samband med framtagande av ett program bör
möjligheten till inflytande för invånare, brukare, näringsliv och andra intressenter
prövas.
Program antas av kommunfullmäktige.

2.2 Policy
En policy anger kommunens värderingar och förhållningssätt inom ett visst
område. En policy ska ge en princip att följa. En policy ska vara kortfattad.
Policyer antas av kommunfullmäktige.

2.3 Plan
En plan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till
att förverkliga exempelvis mål, policy, lagar m.m. Den är kortfattad och går inte in
på detaljnivå utan håller sig på en övergripande nivå.
En plan kan åtföljas av en riktlinje eller rutin som går in djupare och förtydligar
vad som ska åstadkommas inom området för planen.
Planer antas av kommunfullmäktige.

2.4 Handlingsplan
En handlingsplan är mer konkret och specifik än en plan och innehåller ansvar,
tidsplan och uppföljning för de åtgärder som anges i handlingsplanen. Syftet med
handlingsplanen är samma som för planen, den anger vilka åtgärder
styrelsen/nämnden ska vidta inom ett område för att mål, policy, lagar m.m. ska
efterlevas.
Handlingsplaner antas av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd i de fall politiskt
ställningstagande krävs, och i övriga fall av respektive förvaltningschef.

2.5 Riktlinje
Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet. Riktlinjer kan ses som en
handbok för hur arbetsuppgifterna ska utföras. De ska skapa en gemensam norm
för önskat beteende och ge handläggaren ett visst utrymme att själv utforma
detaljerna i åtgärden som regleras i riktlinjen.
Riktlinjer antas av respektive nämnd, kommunstyrelsen antar
kommunövergripande riktlinjer. Om riktlinjen är av principiell karaktär antas den
av kommunfullmäktige.
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2.6 Regel
En regel sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer och förbjuder
vissa beteenden. Reglerna koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs.
Regler antas av ansvarig chef eller kommunens ledningsgrupp. Regler av
principiell karaktär som har ett politiskt ställningstagande antas av
kommunstyrelsen.

2.7 Rutin
Rutiner är detaljerade instruktioner för hur en viss fråga ska hanteras eller hur en
arbetsuppgift ska utföras. I rutinen ska det tydligt anges vad som ska göras, när
det ska göras och vem som är ansvarig för att det görs.
Avdelningars interna rutiner antas av ansvarig chef. Mer övergripande rutiner
antas av kommunens ledningsgrupp.
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3 Utformning, ansvar och publicering
3.1 Utformning av styrdokument
3.1.1 Mall för styrdokument
För att alla styrdokument i Hallsbergs kommun ska få en enhetlig utformning så
finns det en mall för styrdokument. Denna mall ska användas vid framtagande av
nya styrdokument samt vid revidering av befintliga styrdokument. Mallen för
styrdokument finns i Word. Det är viktigt att ange rätt typ av styrdokument vid
skapande av dokument eftersom framsidan på mallen får olika text beroende på
vilket styrdokument som skapas.
I och med att mallen för styrdokument används säkerställs att alla styrdokument
följer Hallsbergs kommuns grafiska profil. Tillgängligheten enligt lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service säkras också genom användandet av
denna mall.
3.1.2 Styrdokumentets framsida
På framsidan av styrdokumentet skrivs beslutsinstans, vilka som omfattas av
styrdokumentet och vem som är ansvarig för dokumentet. På framsidan ska även
datum för antagande av styrdokumentet fyllas i när styrdokumentet är antaget av
behörig instans/tjänsteperson. Om styrdokumentet antas politiskt fylls datum för
antagande i av nämndens sekreterare efter sammanträdet där styrdokument
antagits. För styrdokument som antas av en chef fylls datumet i av handläggaren
som tagit fram styrdokumentet när det antagits av berörd chef.
3.1.3 Styrdokument som utgår från lagar och förordningar
I de fall där styrdokumenten tas fram utifrån en lag ska styrdokumentet ses som
ett komplement eller ett förtydligande och ska inte enbart beskriva vad som står i
lagen. För att styrdokumentet ska uppfylla ett syfte så måste det innehålla något
nytt eller gå in djupare och förtydliga det som står i andra dokument samt ange
hur Hallsbergs kommun förhåller sig till detta.

3.2 Ansvarig för styrdokumentet
3.2.1 Dokumentansvarig
För varje styrdokument ska det finnas en dokumentansvarig. Den
dokumentansvarige ska se till att styrdokumentet kommuniceras till berörda
verksamheter, diarieförs, publiceras på kommunens webbplats och att det tas
bort när dokumentet upphör. Den dokumentansvarige ska även se till att
dokumentet revideras vid behov och att eventuell hänvisning till andra
styrdokument eller lagar är aktuell.
3.2.2 Chef
Chefer inom verksamheter som berörs av ett styrdokument är ansvariga för att
dokumentet är känt bland medarbetarna och att det efterlevs.
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3.3 Publicering av styrdokument
Enligt kommunallagen ska gällande föreskrifter finnas tillgängliga på kommunens
externa webbplats. I Hallsbergs kommun publiceras även andra styrdokument på
webbplatsen. Dokumenten publiceras även på kommunens intranät för att
berörda inom Hallsbergs kommun enkelt ska kunna ta del av dessa.

4 Revidering och uppföljning
4.1 Revidering av styrdokument
Styrdokument ska löpande ses över och revideras vid behov. Beroende på hur
omfattande och vad det är som ska revideras så hanteras revideringen på två olika
sätt.
4.1.1 Revidering av administrativ eller redaktionell karaktär
Den dokumentansvarige har rätt att besluta om administrativa och redaktionella
ändringar av ett styrdokument. Här avses exempelvis revidering utifrån förändrad
lagstiftning, skrivfel eller förändrad intern organisation i kommunen. Datum för
revideringen ska då antecknas på framsidan på raden för revidering. Dessa
revideringar ska redovisas nästa gång styrdokumentet tas upp för revidering för
politiskt beslut.
4.1.2 Revidering av övergripande eller principiell karaktär
Om en mer övergripande eller principiell revidering av ett styrdokument ska göras
krävs ett politiskt beslut i den beslutsinstans som enligt detta dokument ska
besluta om det styrdokumentet. Datum för dessa revideringar skrivs in på raden
med datum för antagande i och med att styrdokumentet på nytt blivit antaget
politiskt.
4.1.3 Upphävande av tidigare styrdokument i samband med revidering
Om ett reviderat styrdokument tas fram som samma typ av styrdokument som
det tidigare styrdokumentet blir det tidigare dokumentet upphävt i och med att
det nya antas. Om det nya styrdokumentet tas fram som en annan typ av
styrdokument, exempelvis görs om från policy till riktlinjer, behöver däremot det
tidigare dokumentet upphävas med ett särskilt beslut om detta i den instans där
det antagits.

4.2 Uppföljning av styrdokument
Om styrdokumentet ska följas upp ska det finnas ett avsnitt i styrdokumentet där
det framgår när och hur uppföljningen ska ske samt vem som ska göra
uppföljningen. I vissa fall kan det vara logiskt att styrdokumentet följs upp i ett
visst sammanhang, t.ex. årsredovisning, medan det i andra fall är mer passande
med en egen uppföljning för det aktuella styrdokumentet. Det är därför viktigt att
tänka över om uppföljning bör ske när styrdokumentet tas fram så att det direkt
vid framtagande kan skrivas in i styrdokumentet.
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5 Schematisk översiktsbild över styrdokument
Styrdokument

Definition

Antas av

Program

Ett program ska ange
övergripande prioriteringar
som kommunen ska uppnå
inom ett visst område.

Kommunfullmäktige

Policy

En policy ska ange
Kommunfullmäktige
kommunens förhållningssätt
inom ett visst område och ska
vara kortfattad.

Plan

En plan ska övergripande
Kommunfullmäktige
ange åtgärder som ska vidtas
för att förverkliga mål, policy,
lagar m.m. inom ett särskilt
område.

Handlingsplan

En handlingsplan ska ange en
tydlig beskrivning om vad och
när något ska göras samt vem
som ansvarar för
genomförandet.

Kommunstyrelsen eller ansvarig
nämnd (i de fall planen
innehåller politiska
ställningstaganden)

Riktlinje

En riktlinje avser främst frågor
som rör ren verkställighet och
kan ses som en handbok för
hur arbetsuppgifterna
rekommenderas att utföras

Respektive nämnd,
kommunstyrelsen antar
kommunövergripande riktlinjer,
kommunfullmäktige antar
riktlinjer av principiell karaktär

Regel

En regel sätter exakta gränser Respektive chef eller
för vårt handlande i olika
kommunens ledningsgrupp
situationer.
Regler av principiell karaktär
antas av kommunstyrelsen

Rutin

En rutin ska ange detaljerade
instruktioner för hur en
arbetsuppgift ska utföras.
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Respektive förvaltningschef (i
övriga fall)

Respektive chef, övergripande
rutiner antas av kommunens
ledningsgrupp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 50 - Tertialrapport 2021
(21/KS/113)

Ärendebeskrivning
Tertialrapport 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Tertialrapport 2021.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tertialrapport 2021.

Beslutsunderlag



TS Tertialrapport 2021
Tertialrapport 2021

Paragrafen är justerad
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Tertialrapport 2021-04-30
Ärendebeskrivning
Tertialrapport 2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Tertialrapport 2021.

Ärendet

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en
tertialrapport per 2021-04-30. Av prognoserna i tertialrapporten framkommer att transfereringar
redovisar underskott med 0,4 mnkr. Övriga nämnder visar nollresultat. Sammantaget visar således
nämnderna prognostiserat underskott på 0,4 mnkr. Prognosen för finansieringen visar överskott med
19,6 mnkr. Sammantaget visar prognosen för kommunens resultat 43.7 mnkr, vilket är 19,2 mnkr
högre än budgeterat resultat på 24,5 mnkr.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Tertialrapport 2021-04-30
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1 Sammanfattning
1.1 Prognosens tillförlitlighet
Tertialrapporten omfattar utfall efter 1/3 av helåret, vilket innebär en osäkerhet
om prognoserna. Samtliga nämnder redovisar ett visst mått av osäkerhet för olika
verksamheter i sina helårsprognoser. Den pågående pandemin påverkar de flesta
av kommunens verksamheter i större eller mindre omfattning.
Prognosen för finansnetto bygger på fortsatt låga räntenivåer. I april 2021
beslutade Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent. Trots att
spridningen av coronaviruset har ökat igen har svensk ekonomi utvecklats
förhållandevis väl, stöttad av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder.
Konjunkturutsikterna ser lite ljusare ut nu än i februari men pandemin är inte över
och inflationstrycket är fortsatt lågt. För att ge stöd åt ekonomin och för att
inflationen mer varaktigt ska ligga nära Riksbankens mål på 2 procent behöver
penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken fortsätter därför att köpa
värdepapper och lämnar reporäntan oförändrad på noll procent. Riksbankens
prognos för reporäntan visar nollränta till och med kvartal 2 2024.
Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag bygger på SKR:s uppgifter i
april 2021. SKR planerar att lämna reviderade uppgifter vid ytterligare 3 tillfällen
under 2021, nästa prognos kommer i augusti.

1.2 Prognos
Budgeterat resultat för 2021 är 24,5 mnkr, vilket motsvarar 2,5 procent av
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning. Det är något högre än
kommunens finansiella mål på 1,6 procent. Prognostiserat helårsresultat efter
tertialrapporten uppgår till 43,7 mnkr, en avvikelse med +19,2 mnkr. Nämndernas
prognoser är sammanlagt: -0,4 mnkr. Prognosen för transfereringar visar
underskott med 0,4 mnkr. Övriga nämnder visar nollresultat i sina prognoser.
Finansieringens prognos är +19,6 mnkr, hela avvikelsen ligger på skatteintäkter o
utjämningsbidrag.

1.3 Upplåning
Kommunens låneskuld uppgår till 258,2 mnkr. 75 procent av låneskulden är
bundna lån och resterande 25 procent har rörlig ränta. Om räntan går upp 1
procentenhet så skulle det innebära en ökad kostnad på 0,5 mnkr fram till
årsskiftet. Närmast kommande tidpunkt för omsättning är den 15/9. Det avser ett
lån på 29 mnkr som i dag löper med en fast ränta på 0,55 procent.
Snitträntan på analysdagen var 0,58 procent, den genomsnittliga
kapitalbindningen 3,63 år och den genomsnittliga räntebindningen 3,09 år.
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1.4 Likvida medel
Per sista april uppgick kommunens likvida medel till 102 mnkr på banken.
Likviditeten kan variera över året, beroende på investeringar och andra stora
utbetalningar. Den goda likviditeteten har medfört att nyupplåning till
investeringar inte behövt genomföras.
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2 Förutsättningar i kommunen
2.1 Befolkningsutveckling
Under det första kvartalet 2021 ökade folkmängden med 21 invånare till
16 011 invånare. Motsvarande kvartal 1 2020 ökade folkmängden med 39
invånare. Födelsenettot under första kvartalet 2021 var positivt med 6 personer.
Flyttningsnettot inklusive justeringar uppgick till + 15. För Hallsbergs kommun var
flyttnettot inom länet negativt men flyttnettot inom Sverige och med utlandet var
positivt. Hälften av länets 12 kommuner ökade sin folkmängd under kvartal
1 2021. Anmärkningsvärt är att Örebro kommun minskade sin befolkning för
första gången sedan lång tid. Folkmängden i riket ökade med 0,10 procent. I
Hallsbergs kommun ökade befolkningen med 0,13 procent.

2.2 Arbetsmarknad
Arbetslösheten har enligt arbetsförmedlingens uppgifter från kvartal 1 2021 ökat
något i Hallsbergs kommun sedan kvartal 1 2020. Snittet för länet som helhet och
flertalet länskommuner samt för riket har ökat under samma period. I dessa siffror
ingår såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd. Arbetslösheten i
länets kommuner varierar kraftigt mellan Hällefors med 13 procent och Lekeberg
med 4,9 procent. Hallsberg ligger något över nivån i riket, men under snittet i länet.
I länet har 9 av 12 kommuner högre arbetslöshet 2021 än 2020. Arbetslösheten
varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. De som har svårast att etablera
sig på arbetsmarknaden är utrikes födda, personer med endast förgymnasial
utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
samt ungdomar. I SKR:s senaste skatteunderlagsprognos för 2021, publicerad den
29 april, är prognosen för hela 2021 en arbetslöshet i riket på 8,8 procent. Det är
0,4 procentenheter högre än utfallet i mars 2021 för riket.
Arbetslöshet per 2021-03-31 som relativ del(procent) av den arbetsföra
befolkningen. Såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd ingår.
Källa: Arbetsförmedlingen.
Kommun
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro
Örebro län
Riket

Kvartal 1 Kvartal 1 Förändring i
2021
2020
%-enh
5,2
5,2
0,0
9,0
7,1
1,9
8,6
7,9
0,7
13,0
12,7
0,3
7,8
8,0
-0,2
6,9
6,0
0,9
8,0
8,5
-0,5
4,9
4,9
0,0
8,5
8,4
0,1
12,4
12,5
-0,1
8,3
8,0
0,3
9,5
8,7
0,8
8,8
8,2
0,6
8,4
7,6
0,8
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2.3 Analys covid-19
Sveriges Kommuner och Regioner skriver i sin ekonomirapport i maj att trots
omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i
en återhämtningsfas i Sverige. Konjunkturen beräknas stärkas under 2021.
Nedgången under 2020 beräknas hämtas in igen. Redan i år, det andra
pandemiåret, kommer alla vuxna i Sverige som så önskar kunna ges skyddande
vaccin vilket framförallt till hösten antas ge extra skjuts till ekonomin i Sverige och
andra utvecklade länder. Dock kan inte pandemin utrotas lokalt och troligen
kommer mycket av det globala arbetet med vaccinationer pågå under minst hela år
2022.
Hallsbergs kommun har påverkats av pandemin under år 2020 men även år 2021
har verksamheterna ett fortsatt stort fokus på arbetet att hindra fortsatt
smittspridning.
Inom Bildningsnämndens verksamheter har fritidsavdelningen varit och
fortfarande är kraftigt påverkade av covid-19. Badet, gymmet och idrottshallarna
håller stängt med undantag för viss verksamhet. Skol- och förskoleverksamheten
pågår som vanligt men störningar genom hög sjukfrånvaro inom personal, barn
och elevgrupper påverkar verksamheterna negativt.
Inom Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter fortsätter arbetet med
smittskydd och hygienriktlinjer som tidigare. Det finns dock en del positiva
effekter av pandemin. Nya arbetsmetoder har tvingats fram, ett större fokus på
personcentrerad vård och en större digital kunskap. Nya kunskaper kring
smittskydd och hygienrutiner har även lett till att ingen epidemi av
vinterkräksjuka eller vanlig influensa har uppstått.
Verksamheten ekonomiskt bistånd ser ett ökat behov hos hushållen. Bedömningen
är att personer som är i behov av ekonomiskt bistånd har det under en längre tid.
Det kan bero på en svårare situation på arbetsmarknaden.
Vuxenenhetens verksamhet har också påverkats. Bland annat bedriver SFI
distansundervisning vilket lett till att eleverna har svårare att komma ut på
arbetsmarknaden. Flera av eleverna är analfabeter eller saknar
grundskolekompetens vilket gör att de har svårare att tillgodogöra sig
undervisningen på distans.
Både arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgen har påverkats
genom att verksamheternas samarbetspartners har haft svårigheter att ta emot
praktikanter i samma omfattning som tidigare.
Inom Drift- och servicenämnden har arbetet trots pandemin kunnat fortgå i stort
sett som planerat. De som har möjlighet har arbetat på distans. Inom
fastighetsavdelningen har dock funnits viss problematik i att utföra skötsel och
tillsyn i vissa lokaler.
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3 Ekonomi
3.1 Driftredovisning Kommunfullmäktige
DRIFT
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige
Totalt

Utfall 30/4-21
-62
-62

Prognos 2021
-442
-442

Budget 2021
-592
-592

Avvikelse
150
150

Under år 2020 gjorde partiföreträdarna en överenskommelse för hur det politiska
arbetet i kommunen ska kunna genomföras under den rådande pandemin.
Partierna har kommit överens om att kommunfullmäktiges möten kommer att
genomföras genom kvittning. Det betyder att kommunfullmäktiges sammanträden
genomförs med färre deltagare men i proportion till ordinarie mandatfördelning.
Sammanträdeskostnaderna bedöms inte uppgå till budgeterat belopp.

3.2 Driftredovisning Kommunstyrelsen
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Kommunstyrelse
Kommundirektör
Administrativa avdelningen
Näringsliv-, turism och
säkerhetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Samhällsplanering
Planeringsreserv
Totalt

Utfall 30/4-21
-2 118
-1 879
-1 327

Prognos 2021
-6 284
-7 740
-4 364

Budget 2021
-6 284
-7 740
-4 364

Avvikelse
0
0
0

-1 465

-3 727

-3 727

0

-3 161
-2 633
-3 157
0
-15 740

-9 179
-7 143
-4 463
-11 700
-54 600

-9 379
-6 943
-4 463
-11 700
-54 600

200
-200
0
0
0

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en helårsprognos med nollresultat efter
de första fyra månaderna av år 2021. Ekonomiavdelningens och
personalavdelningens avvikelse mot budget beror på lägre respektive högre
personalkostnader än budgeterat.
Medlen för feriearbete, 1,6 mnkr ingår i kommundirektörens budgetutrymme och
utfallet kommer efter sommaren.
Planeringsreserven uppgår nu till 11,7 mnkr vilket beror på att 200 tkr för
anläggning av ängsmarker och 1 mnkr för folkhälsa överförts till berörda nämnder.
TRANSFERERINGAR (INGÅR I
TABELL OVAN)
Belopp i tkr
Medlemsavgifter, bidrag mm
Räddningstjänst
Sydnärkes utbildningsförbund
Färdtjänst
Kollektivtrafik
Lönenämnd
IT-nämnd
Företagshälsovård
Arkivenhet
Övrigt
SFI
Totalt

Utfall 30/4-21
-172
-4 383
-32 606
-1 068
-92
-1 054
-4 148
-205
-132
-525
-1 181
-45 566

Prognos 2021
-1 020
-13 150
-97 818
-3 500
-210
-3 090
-12 400
-1 200
-387
-1 910
-3 530
-138 215
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Budget 2021
-1 020
-13 497
-96 804
-5 850
-210
-3 090
-11 797
-1 200
-387
-1 960
-2 000
-137 815

Avvikelse
0
347
-1 014
2 350
0
0
-603
0
0
50
-1 530
-400
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Inom verksamheten för transfereringar redovisas flera avvikelser mot budget.
En budgetavvikelse finns inom gymnasieskolan där Hallsbergs andel av
medlemsbidraget ökat. Kommunen har fler antal 16-19-åringar än tidigare jämfört
med de övriga två medlemskommunerna, vilket är fördelningsgrunden mellan
medlemskommunerna.
Färdtjänstkostnaderna bedöms även detta år till att vara låga. Anledningen är den
pågående pandemin då både antalet resor och längden på resorna är lägre än
budget.
Underskottet på IT-nämnden beror på högre kostnader än förväntat inom IT.
Budgetramen har inte räknats upp utifrån de behov som finns i Hallsbergs
kommun.
Andelen elever på SFI som uppbär etableringsersättning från staten minskar. Det
innebär att kommunen får bära en allt större andel av kostnaderna för den totala
SFI-utbildningen.

3.3 Driftredovisning Drift- och servicenämnd
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Förvaltningschef
Fordonsverkstad
Fordonsförvaltare
Teknisk chef
Gatuingenjör
Trafikhandläggare
Gata/Park
Fastighet
Bostadsanpassning
Städ
Måltid
Miljö
Bygglov
Alkohol, tobak och
läkemedelstillsyn
Totalt

Utfall 30/4-21
-66
-1 117
-337
129
-932
-2 702
-194
-5 197
-1 003
-621
382
50
-478
-39

Prognos 2021
-311
-2 521
-264
0
-2 345
-8 903
-722
-14 895
-782
-1 693
0
0
-1 972
-605

Budget 2021
-311
-2 521
-264
0
-2 345
-8 903
-722
-14 895
-782
-1 693
0
0
-1 972
-605

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

-12 125

-35 013

-35 013

0

Hänsyn är tagen till större periodiseringar där kostnaderna kommer senare under
året än beräknat, Det avser bland annat försäkringspremier och större utförda
arbeten som inte är debiterade.
Sedan tidigare år finns ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit
utfört. Ett avslut kan komma i år och kostnaden kan då bli cirka 1 till 1,2 mnkr som
förvaltningen inte har utrymme för. Det är för tidigt att se hur det kommer påverka
resultatet redan nu eller om det kommer skjutas på framtiden igen.
Övriga verksamheter beräknas ha ett resultat inom ram vid årets slut.
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3.4 Driftredovisning Bildningsnämnd
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Nämnd
Kultur & förening
Bibliotek
Kulturskola
Fritidsgårdar
Fritid
Förskola/Öppna förskolan
Nattis
Förskoleklass/Grundskola/Fritid
shem
Ledning & administration
Skolskjutsar
Elevstöd
Särskilt stöd personal
Modersmål
Ej fördelad budget
Totalt

Utfall 30/4-21
-80
-752
-1 366
-886
-732
-8 349
-31 335
-551

Prognos 2021
-326
-2 726
-4 876
-3 392
-2 439
-18 288
-101 513
-1 190

Budget 2021
-326
-2 726
-5 076
-3 392
-2 439
-15 288
-102 140
-1 190

Avvikelse
0
0
200
0
0
-3 000
627
0

-54 154

-180 034

-171 134

-8 900

-8 659
-3 387
-4 276
-192
-1 712
0
-116 431

-16 441
-9 642
-6 164
-1 409
-6 369
-7 905
-362 714

-28 014
-9 842
-6 164
-1 409
-4 169
-9 405
-362 714

11 573
200
0
0
-2 200
1 500
0

Prognosen för driftredovisningen per april är osäker men pekar på en budget i
balans.
En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till
följd av Covid-19, både vad gäller intäkter och kostnader.
Förvaltningen har blivit kompenserade med 1,1 mnkr för extra sjuklönekostnader
under perioden januari-april. Dessa bidrag är fördelade till respektive enhet.
Fyra månader in i året finns det enheter med negativa avvikelser som behöver
hanteras. Orsakerna beror främst på behov av extra resurser för att ge alla elever
det stöd som de behöver för att nå så långt som möjligt. Rektorerna har anställt
personal som är utöver tjänstefördelningen för att delvis kunna möta elevernas
behov.
Modersmålsavdelningen prognosticerar ett underskott. Det är en avdelning som
har stora behov men där resurserna inte räcker. Ersättningen från Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen har sjunkit från 840 tkr till 480 tkr. Ett
utredningsuppdrag har påbörjats gällande gemensam organisation för Sydnärke.
Fritidsavdelningens verksamheter kommer under året fortsatt vara kraftigt
påverkat av Covid-19 och restriktionerna som pandemin medför. Alléhallens bad,
gym, Sydnärkehallens ishall & kommunens idrottshallar håller stängt med
undantag för viss verksamhet. Det innebär direkt att intäkterna minskar samtidigt
som kostnaderna kvarstår.
Kulturavdelningen anpassar sina verksamheter utifrån rådande läge.
Sommarutställningen på Bergöös, Rösträtt för kvinnor, planerar att genomföras
med de begränsningar som krävs.
Under ledning & administration ligger stora delar av statsbidrag från Skolverket,
samt barnomsorgsavgifterna, därav en positiv avvikelse. Det är en av
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förklaringarna till att prognosen är budget i balans. Den ej fördelade budgeten,
som används som en planeringsreserv, är en viktig del av budgeten och är en
annan förklaring till en budget i balans.

3.5 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för
funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Utfall 30/4-21
8 764
-28 785
-35 152

Prognos 2021
1 412
-93 887
-116 292

Budget 2021
-3 288
-92 387
-115 092

Avvikelse
4 700
-1 500
-1 200

-23 752

-83 807

-82 107

-1 700

-15 429
-3 554
-97 908

-55 367
-4 662
-352 603

-54 567
-5 162
-352 603

-800
500
0

Förvaltningsgemensamt
Överskottet avser intäkter från staten på grund av pandemin och ofördelad budget.
Vård- och omsorgsboende
Området prognostiserar ett underskott med 1 500 tkr. Behov att hyra in
sjuksköterskor kvarstår 2021 och genererar 600 tkr i underskott. Inköp av
hygienartiklar på grund av pandemin bidrar också till underskottet. Då det finns
tomma lägenheter på boendena så visar även intäkter från bostadshyrorna
underskott mot budget.
I januari fick en av enheterna på Kullängen konstaterad smitta av Covid -19, vilket
medförde ökade personalkostnader och många övertidstimmar. Även
provtagningar och vaccinationer med anledning av Covid-19 har genererat mycket
övertid för området. Höga sjuklönekostnader under perioden januari-april har
kompenserats med ersättning från staten.
Hemtjänst
Området prognostiserar ett underskott med 1 200 tkr. Dagverksamheterna har
varit stängda under januari-april och därmed genererat ett överskott till området.
Andra enheter har dock haft höga personalkostnader under denna period med
mycket timavlönad personal och övertid. Detta beror bland annat på stora behov
som krävt extra tjänster samt dubbelbemanning. Området har även haft höga
sjuklönekostnader under perioden januari-april, som kompenserats med
ersättning från staten.
Verksamheten för funktionshindrade
Området prognostiserar ett underskott med 1 700 tkr. Köp av en ny plats på ett
externt boende för LSS genererar ett budgetunderskott med 500 tkr. Personlig
assistans beräknar ett budgetunderskott med 800 tkr, då det finns brukare med
större behov än vad Försäkringskassans beslut enligt
Socialförsäkringsbalken(SFB) medger. Brukare på gruppboende som kräver extra
mycket resurser, bidrar också till områdets underskott. Höga sjuklönekostnader
under perioden januari-april har kompenserats med ersättning från staten.
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Individ- och familjeomsorg
Kostnaden för försörjningsstöd och placeringar är högre än budget och genererar
underskott. Öppenvården beräknar ett överskott och då områdets på grund av
vakanser och sjukskrivningar. Totalt redovisas ett underskott på 800 tkr.
Arbetsmarknadsenheten
Området beräknar ett budgetöverskott med 500 tkr då verksamheterna som de
beredskapsanställda arbetar med går bättre än budgeterat.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA
Belopp i tkr
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Försörjningsstöd
Totalt

Utfall 30/4-21
-2 984
-3 387
-1 257
-3 315
-10 943

Prognos 2021
-9 835
-18 036
-6 307
-9 816
-43 994

Budget 2021
-9 335
-16 966
-7 157
-7 516
-40 974

Avvikelse
-500
-1 070
850
-2 300
-3 020

Externa boende LSS
Underskott med 500 tkr då en ny plats behöver köpas in.
Placeringar IFO
Institutionsvård för barn & unga beräknar ett underskott med 1 400 tkr, då fler
platser behöver köpas in. Institutionsvård för vuxna prognostiseras dock med
400 tkr i överskott.
Öppenvård IFO
Öppenvården beräknar ett överskott med 850 tkr, som beror på vakanser samt ett
budgetöverskott för placering av barn & unga.
Försörjningsstöd
Kostnaden för försörjningsstöd har ökat och beräknas generera ett
budgetunderskott med 2 300 tkr. Fler hushåll än år 2020 uppbär idag
försörjningsstöd och hushållen blir beroende av försörjningsstöd en längre tid än
tidigare. Detta kan bero på att pandemin gör det svårare att få arbete på den
reguljära arbetsmarknaden, då flera företag har gått i konkurs samt att
kommunikationen mellan Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen försämrades
2019 i och med Arbetsförmedlingens omorganisation.

3.6 Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Taxe- och avgiftsnämnd
Totalt

Utfall 30/4-21
311
311

Prognos 2021
0
0

Budget 2021
0
0

Avvikelse
0
0

Budgeten för Taxe- och avgiftsnämnden beräknas hållas under året.

3.7 Driftredovisning Revision
DRIFT
Belopp i tkr
Revision

Utfall 30/4-21
-53

Prognos 2021
-690
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-690

Avvikelse
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-690

-690

0

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas att hållas.

3.8 Driftredovisning Valnämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Valnämnd
Totalt

Utfall 30/4-21
0
0

Prognos 2021
-25
-25

Budget 2021
-25
-25

Avvikelse
0
0

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Under år 2021 är inga val planerade.
Budgeten beräknas hållas

3.9 Driftredovisning Överförmyndarnämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Överförmyndaren
Totalt

Utfall 30/4-21
-1 332
-1 332

Prognos 2021
-1 936
-1 936

Budget 2021
-1 936
-1 936

Avvikelse
0
0

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas hållas.

3.10 Driftredovisning Finansiering
DRIFT
Belopp i tkr
Finansiering

Totalt

Utfall 30/4-21
336 908

Prognos 2021
990 254

Budget 2021
970 664

Avvikelse
19 590

336 908

990 254

970 664

19 590

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bygger på SKR:s
uppgifter i april 2021. Hela den beräknade budgetavvikelsen med +19,6 mnkr
avser högre skatteintäkter jämfört med budget. Efter nedgången i produktion och
sysselsättning 2020 följer en stark återhämtning under 2021.. Jämfört med
föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021, Jämfört med den
prognos som SKR presenterade i februari räknar man nu med lite starkare
skatteunderlagstillväxt i början av perioden och lite svagare mot slutet. Det beror
på att ny statistik visar starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än vad som
förutsågs i februari.
Övriga intäkter och kostnader på Finansieringen, det vill säga finansiella
intäkter/kostnader och finansiella verksamhetskostnader, bland annat
pensionskostnader, beräknas balansera mot budget.

3.11 Drift Totalt
DRIFT
Belopp i tkr
Nämnderna
Finansieringen
Totalt

Utfall 30/4-21
-293 108
336 908
43 800

Prognos 2021
-946 564
990 254
43 690
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I nämndernas totala driftredovisning ingår de skattefinansierade verksamheterna
och den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten. I finansieringen
ingår finansnetto(finansiella intäkter och kostnader), skatteintäkter och
utjämningsbidrag, samt finansiella verksamhetskostnader(pensioner med mera).

3.12 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen
Nämnd / verksamhet, belopp i tkr
Kommunstyrelsen
Inventarier - kommunstyrelsen
SUF tillagningskök
Stocksätterskolan
Tillagningskök
Strategiska investeringar 2021
Totalt Kommunstyrelsen

Utfall
2021-04-30

Prognos
2021

0
0
0
-39
0
-39

-2 000
-2 075
-1 411
0
-58 650
-64 136

Budget
2021 Avvikelse
-2 000
-2 075
-1 411
0
-58 650
-64 136

0
0
0
0
0
0

Kommunstyrelsen har utrymme för inventarieinvesteringar. Inga investeringar är
ännu planerade men budgetutrymmet bedöms nyttjas under året.
Tillagningsköket på Alléskolan byggs om under sommaren 2021. Medlen bedöms
nyttjas under året.
Budgeten under strategiska investeringar är kvarvarande ofördelade medel. Beslut
bedöms tas under året.

3.13 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd
Utfall
2021-04-30

Nämnd / verksamhet, belopp i tkr
Drift- och servicenämnden, investeringar
Ortsbesök
Inventarier KTH, Skördetröskan
Belysning KTH, Skördetröskan
Tvätthall KTH Skördetröskan
Bränsletankstation KTH Skördetröskan
Verksamhetssystem
Brandskydd och larm
Kamerabevakning och låssystem
Intern hyresgäst
Skolgårdar /lekplatser
Ridhuset Lindhult
Inköp maskiner och fordon
Trafikanordningar
Gator och vägar gem, beläggning
Tillgänglighetsanpassning
Övrigt
Trafiksäkerhetsobjekt

Budget
2021 Avvikelse

-26
-14

-100
-1 324
-200
-300
-300
-925
-650
-500
-1 650
-693
-824
-4 043
-150
-250
-50
-75
-1 000

-100
-1 324
-200
-300
-300
-925
-650
-500
-1 650
-693
-824
-4 043
-150
-250
-50
-75
-1 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1 517

-13 034

-13 034

0

-843
0
0

-8
0
-149
-477

Drift- och servicenämnden investeringar

Prognos
2021
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Utfall
2021-04-30
Nämnd / verksamhet, belopp i tkr
Drift- och servicenämnden, strategiska inv
Allébadet, driftutrustning
-37
Tillgänglighetsanpassning Alléhallen
-1 799
Sydnärkehallen omklädningsrum
-1 212
Folkasboskolan, fönsterbyte
-935
Folkasboskolan, ventilation
-27
Fredriksbergsskolan, tak
-674
Transtensskolan, tak, fönster
-97
Transtensskolan, kulvert
0
Spontanidrottsplats
0
Sörängen fd Childrens
-586
Centrumhuset
0
Sydnärkehallen kylmaskin
0
Förskolan Gläntan ventilation
0
Västra Skolan, fönster och tak
0
Centrumutveckling
0
Övrigt
0
Exploatering Samsala 2 B+C
0
Drift- och servicenämnden, strategiska inv
-5 367
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Prognos
2021
-910
-2 416
-1 212
-1 244
-2 670
-1 452
-129
-399
-680
-2 500
-1 500
-500
-1 500
-2 000
-1 000
-241
-7 300
-27 653

Budget
2021 Avvikelse
-910
-2 416
-1 141
-1 244
-2 670
-1 452
-129
-399
-680
-2 500
-1 500
-500
-1 500
-2 000
-1 000
0
-7 300
-27 341

0
0
-71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-241
0
-312

3.14 Investeringsredovisning Bildningsnämnd
Nämnd / verksamhet, belopp i tkr
Bildningsnämnden
Inventarier Långängsskolan
Ofördelat
Bildningsnämnden

Utfall
2021-04-30

Prognos
2021

-173
-173

-450
-2500
-2 950

Budget
2021 Avvikelse
-450
-2 500
-2 950

0
0
0

Beslutad investeringsbudget för 2021 på totalt 2 950 tkr bedöms användas under
året.

3.15 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
Nämnd / verksamhet, belopp i tkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Inventarier och data
Arbetstekniska hjälpmedel
Social- och arbetsmarknadsnämnden

Utfall
2021-04-30

Prognos
2021

-113
-448
-561

-1469
-655
-2 124

Budget
2021 Avvikelse
-1 469
-655
-2 124

0
0
0

Nämnden har ett investeringsutrymme på 2 124 tkr, som bedöms användas under
året.
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4 Ekonomi avgiftskollektivet
4.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Inventering VA-rörnät
VA-rörnät
VA-avg. hushåll och industri
Vattenförs.anskaffn.prod.distr.
ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät
Teknisk chef VA.
Totalt

Utfall 30/4-21
-154
-2 834
6 088
-2 286
-3 877
-1 139
-4 202

Prognos 2021
-272
-8 492
33 710
-5 951
-15 234
-3 761
0

Budget 2021
-272
-8 492
33 710
-5 951
-15 234
-3 761
0

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0

Totalt för Vatten-och avloppsverksamheten så ligger prognosen till årets slut på ett
noll-resultat. Utfall per 30 april visar ett överskott på 845 tkr men verksamheten
beräknar ett utfall inom ram till årets slut.
Kapitalkostnaderna är 807 tkr lägre än budget tkr för perioden. Exploateringen av
Tisaren och Samsala med flera kommer aktiveras under året och då påverka
kapitalkostnader på driften innan årets slut.
I prognosen är hänsyn tagen till att det i utfallet fattas intäkter för vatten- och
avloppsavgifter från Atria Lithells och kostnader för inköp av vattenleveranser
från Kumla.
Samlade överskott i vatten- och avloppsverksamheten uppgår för närvarande till 3
mnkr och kommer användas för att komma inom ram om resultatet visar ett
underskott.

4.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet
VA investeringar inom Drift- och servicenämnden
Nämnd / verksamhet, belopp i tkr
VA-vht, avgiftsfinansierad vht
Inköp maskiner och fordon
Nödvattenrum(ny lokal 2019)
VA-ledning Tisaren
Rala 3
Sanering VA-nät
Anläggningar
Övrigt
Avloppsreningsverk
Exploatering, Kvarsätter
Exploatering Hässlebergsskogen
Exploatering, Samsala 2 B+C
VA-vht, avgiftsfinansierad vht

Utfall
2021-04-30

-1 722
-1 929

-632
-4
-636
-156
-5 079

Prognos
2021
-1 120
-600
-363
-1 722
-4 000
-4 800
-1 300
-1 029
-1 300
-477
-6 100
-22 811

Budget
2021 Avvikelse
-1 120
-600
-363
-1 663
-4 000
-4 800
-1 300
-1 029
-1 300
0
-6 100
-22 275

0
0
0
-59
0
0
0
0
0
-477
0
-536

Maskin- och fordonsanskaffning: Ny Elbil levereras inom kort. Byte av VW T5 är
initierad och upphandlas under året via fordonsförvaltaren. Inköp av begagnad
lastmaskin planeras, dock oklart hur LOU ska tillämpas vid begagnatköp och
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fordonsförvaltare tittar på olika alternativ tillsammans med VA-verksamheten.
Maskin- och fordonsanskaffning rörnät: Köp av ny rörbuss planeras under
hösten. Investeringsanslaget kommer förbrukas.
Sanering VA-nät: Undersökningen av dagvattenledningen vid Parkvägen mellan
nummer 43 och 51 i Hallsberg visar att ledningen har bakfall.
Rösegatans avloppsledning från 1955 har haft problem med översvämningar
sedan 1990-talet, avvattning av takytor kopplade till avloppsledningen mellan
nummer 2 och 12.
Långängens avloppsledning på fastigheten Hallsbergs falla 1:9 är dålig (porös och
fylld med vatten). Den avleder avlopp från cirka 30 hus längs Långängens järnväg,
byggda på 1950-talet.
Utsiktsgatan mellan nummer 1 och 11 i Östansjö, ledning med rörbrott, ytskador,
lagade vattenläckor och fastigheter med takavlopp, medför stort flöde av
dräneringsvatten till avloppsledningen, källarhus byggda på 1950-talet.
VA-avdelningens investeringar (enligt plan):Analysinstrument för klormätning
i vattenverk, Hach Cl17 behöver uppdateras. Kranarm till Hallsbergs vattentorn är
beställd. 35 stycken loggar för läcksökning av dricksvattenledningsnätet och ett
nytt ställverk är beställt.
Nödvattenrum: Fastighetsavdelningen utreder. Pengarna ligger under Enhetschef
VA i budgeten.
VA-investeringar inom Kommunstyrelsen
Utfall
2021-04-30

Prognos
2021

-2 293
-90

-5 767
-90
-70
-700
-6 550
-3 670
-3 000
-19 847

Nämnd / verksamhet, belopp i tkr
Kommunstyrelsen VA-investeringar
Exploatering VA-nät Toskabäcken 19/KS/113 §87
Exploatering VA-nät Tisaren Tunbohässle 19/KS/113 §87
Exploatering VA-nät Tisaren Tisarstrand 19/KS/113 §87
Överföringsledning Tisaren ingår i beslut 19/KS/113 § 87
Tisaren sjövattenledning
Utbyggnad VA-nät Tisaren
Exploatering
VA-vht, avgiftsfinansierad vht kommunstyrelsen

-2 062
-109
0
-4 554

Budget
2021 Avvikelse
-6 317
-200
-70
-700
-6 550
-4 561
-3 000
-21 398

550
110
0
0
0
891
0
1 551

Utbyggnationen av allmänt vatten och spillvatten vid Tisarens norra strand,
etappen med överföringsledningarna och Toskabäcken, påbörjades sensommaren
2020 och beräknas avslutas hösten 2021.
När distributionsnätet i Toskabäcken är klart kommer de första cirka 80
fastighetsägarna i området kunna erhålla kommunalt vatten och avlopp.
Projektering av distributionsnätet pågår för Tisarstrand/Kvarsätter och
utbyggnaden beräknas upphandlas under hösten för att kunna påbörja byggnation
runt årsskiftet 2022 under förutsättning att pågående detaljplan för Kvarsätter 1:4
med flera vinner laga kraft. Därefter planeras det sista området i Tunbohässle.
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5 Åtgärder för budget i balans
Transfereringarna inom kommunen bedöms redovisa ett underskott. Både överoch underskott finns inom verksamheterna men det totala resultatet pekar på ett
underskott på 400 tkr.
Transfereringarna består av köp av verksamhet och gemensamma nämnder. De
flesta av transfereringarna styrs av avtal vilket gör att åtgärder för en budget i
balans är svåra att genomföra.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 51 - Gemensamma Planeringsförutsättningar 2022-2024
(21/KS/111)

Ärendebeskrivning
Gemensamma Planeringsförutsättningar 2022-2024.
Utrymme för löneökningar har lagts separat och ingår ej i respektive nämnds budget. Utöver
kompensation för löner och priser ingår satsningar inom följande områden. Medel för ökade
kostnader inom LSS-verksamheten ingår med 2,5 mnkr och 1,5 mnkr för fortsatt arbete med
minskningen av antalet delade turer. Kompensation för ökade kostnader för det nya vårdoch omsorgsboendet Blomsterängen ingår sedan tidigare budget med 14 mnkr.
Medel för ökat barn- och elevantal tillförs med totalt 8,4 mnkr. Tidigare tillfälligt
budgetutrymme för högre kostnader för modersmål utökas med 0,5 mnkr. Det tillförs även 1
000 kr per elev i skolår F-9 i nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir 2,070 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Gemensamma Planeringsförutsättningar
2022-2024.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) föredrar kommunstyrelsens förslag.
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tryggve Thyresson (V) föredrar vänsterpartiets ändringsyrkande.
Tryggve Thyresson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets ändringsyrkande.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar att överskottsmålet ska ändras till 1,2 % och att resten av
överskottet ska gå till verksamheterna.
Torbjörn Appelqvist (M) och Anders Lycketeg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Andersson (S) yrkar avslag på Tryggve Thyressons (V) och Oscar Lundqvists (SD)
ändringsyrkanden.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner att
kommunfullmäktige är redo.
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige kan besluta enligt Magnus Anderssons (S),
Torbjörn Appelqvists (M) och Anders Lycketegs (C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige kan besluta enligt Tryggve Thyressons (V)
yrkande om bifall till vänsterpartiets ändringsyrkande.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige kan besluta enligt Oscar Lundqvists (SD)
yrkande om att överskottsmålet ska ändras till 1,2 % och att resten av överskottet ska gå till
verksamheterna.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Magnus Anderssons (S), Torbjörn
Appelqvists (M) och Anders Lycketegs (C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Gemensamma Planeringsförutsättningar 20222024.
Reservationer
Jimmy Olsson (SD), Benny Albertsson (SD), Elin Jensen (SD) och Oscar Lundqvist (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag




TS GPF 2022-2024
GPF 2022 2024
Vänsterpartiets ändringsyrkande på GPF 2022-2024

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande – Gemensamma planeringsförutsättningar 2022–2024

Yrkande
Ärende: 15
Diarienummer: 21/KS/111
Datum: 2021-06-01

Gemensamma planeringsförutsättningar 2022–2024
Resultatmålet är en underliggande debatt som skett lite till och från i både nämnder, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige, dock har inga egentliga steg mot en ändring skett. Det finns argument för att höja dagens
mål till 2,0 procent, vilket är lovvärt, det är också en nivå som vi historiskt har visat oss kunna nå upp till.
Problemet med ett för högt resultatmål är att pengar som kunde gått till kommunens verksamheter istället
sparas i ladorna. En gammal regel är att man sparar i högkonjunktur och satsar i lågkonjunktur.
Frågan man kan ställa sig då är, vart står vi idag? Pandemin blev utan tvekan den lågkonjunktur vi alla
förväntade oss skulle komma, den dök bara upp på ett helt annat sätt. Tack vare höga statsbidrag har
kommunen inte direkt finansiellt märkt av denna lågkonjunktur, tvärtom har det istället blivit en ekonomisk vinst.
Vi ser dock ett starkt behov av att investera i verksamheterna och inte enbart ”effektivisera”.
God ekonomisk hushållning uppnår man utan tvekan när man har ett resultat som uppgår till minst 1,0 procent
utifrån de totala intäkterna, att lägga sig på miniminivå skapar dock inga möjligheter till att lägga undan pengar
till resultatutjämningsreserven. Därav är föreslår vi att vi sänker nivån för att frigöra cirka 4 välkomna miljoner,
samtidigt som vi fortsatt har ett överskottsmål som tillåter visst fortsatt sparande. Ambitionen är dock att i
högkonjunktur lägga oss på ett överskottsmål om 2,0 procent, därav kommer vi åter väcka frågan när världen
och kommunen till fullo har återhämtat sig från pandemin.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
- att resultatmålet ändras till 1,2 procent.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:

Oscar Lundqvist (SD)
Ledamot

_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Hallsberg
Organisationsnummer: 802462–3715
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg
E-post: hallsberg@sd.se
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Gemensamma Planeringsförutsättningar 2022-2024
Ärendebeskrivning

Gemensamma Planeringsförutsättningar 2022-2024.
Utrymme för löneökningar har lagts separat och ingår ej i respektive nämnds budget. Utöver
kompensation för löner och priser ingår satsningar inom följande områden. Medel för ökade
kostnader inom LSS-verksamheten ingår med 2,5 mnkr och 1,5 mnkr för fortsatt arbete med
minskningen av antalet delade turer. Kompensation för ökade kostnader för det nya vård- och
omsorgsboendet Blomsterängen ingår sedan tidigare budget med 14 mnkr.
Medel för ökat barn- och elevantal tillförs med totalt 8,4 mnkr. Tidigare tillfälligt budgetutrymme för
högre kostnader för modersmål utökas med 0,5 mnkr. Det tillförs även 1 000 kr per elev i skolår F-9 i
nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir 2,070 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Gemensamma Planeringsförutsättningar 20222024.

Ärendet

Enligt kommunens styrsystem skall GPF, Gemensamma Planeringsförutsättningar upprättas som en
grund för kommande arbete med Mål och budget med flerårsplan. Av GPF skall framgå
planeringsförutsättningar för aktuell planeringsperiod, samt ekonomiska ramar för drift- och
investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till GPF, Gemensamma
Planeringsförutsättningar för perioden 2022-2024.
De gemensamma planeringsförutsättningarna ger nämnderna underlag för kommande
budgetarbete. I förutsättningarna finns både kompensationer för ökade kostnader samt uppdrag till
effektiviseringar. Särskilt har ramförstärkningar föreslagits utifrån ökat elevantal vilket ökar
förutsättning för ungas utveckling. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar medan respektive
nämnd beslutar om driftsramar som påverkar verksamheterna för barn och ungdomar.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef
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1 Planeringsförutsättningar
Planeringsförutsättningar utarbetas årligen och anger ekonomiska förutsättningar för
fortsatt arbete med mål och budget i det kommunövergripande perspektivet. Förutsättningarna innehåller ekonomiska ramar för förvaltningarnas planering och utarbetande
av nämndplaner och anvisningar och direktiv för målarbetet.
De synnerligen osäkra planeringsförutsättningarna på grund av pågående pandemi gör att
årets GPF tas fram med beslutad Mål och budget för 2021-2023 som grund. De flerårsplaner för åren 2022 och 2023 med ekonomiska ramar som fastställts i Kommunfullmäktige kommer att gälla med vissa justeringar. För år 2024 har uppräkning gjorts för
löner och priser.
Nämndernas dokument framställs utifrån de Gemensamma Planeringsförutsättningar och
ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställer i juni 2021. Varje nämnd beslutar
om Mål och Budget i början av hösten. Under september-oktober pågår beredningen av
det förslag till Mål och Budget för 2022-2024 som kommunfullmäktige beslutar om i
november 2021.

1.1 Vårpropositionen (VÅP) 2021
I april 2021 presenterade regeringen vårpropositionen. Den ekonomiska vårpropositionen
syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Vårändringsbudgeten
anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna i vårändringsbudgeten:
•

350 miljoner extra till skolan under 2021.

•

Matchningstjänster med mera utökas med 448 miljoner kronor 2021.

•

1,1 miljarder extra under 2021 till vuxenutbildning.

•

180 miljoner kronor till kommunala sommarjobb riktat till unga med socioekonomisk
svag bakgrund år 2021.

1.2 Lönebildning
På grund av pandemin senarelades avtalsrörelsen 2020 till hösten. Detta medförde en
period utan avtalsmässiga löneökningar under flera månader för många anställda.
Löneökningstakten, enligt preliminära uppgifter från konjunkturlönestatistiken, blev också
historiskt låg 2020 (2,0 %). Detta är dock något högre än bedömningen i budgetpropositionen 2021. För kommande år antar regeringen en högre löneökningstakt 2021 (2,5 %),
och en något svagare löneökningstakt 2022 (2,3 %). Bedömningen om löneökningstakt
utgår från konstruktionen av avtalet som tecknades mellan industrins parter hösten 2020,
och som i huvudsak blev normerande på arbetsmarknaden, med en större vikt på högre
löneökning i närtid.

1.3 Ränteläget
I april 2021 beslutade Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent. Det
kommer att behövas ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid, från både
finans- och penningpolitiken. Riksbanken kommer att fortsätta att utforma penningpolitiken så att den stöttar återhämtningen och inflationen så länge det behövs.
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Tillgångsköp och åtgärder som främjar kreditgivningen i ekonomin är fortsatt viktiga
verktyg. Det är också fullt möjligt att sänka reporäntan, särskilt om förtroendet för
inflationsmålet skulle vara hotat. Kombinationen av lämpliga penningpolitiska åtgärder
utvärderas kontinuerligt och anpassas till den ekonomiska utvecklingen. Riksbankens
prognos för reporäntan visar nollränta till och med kvartal 2 år 2024.

1.4 Bokslut 2020
Balanskravsresultatet uppgick till 35,8 mnkr. Det motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag. I balanskravsresultatet ingår avsättning till Resultatutjämningsreserv (RUR) med 22 mnkr. Det innebär att kommunens RUR totalt uppgår till 45 mnkr
efter bokslut 2020. Nämndernas överskott uppgick till 11,4 mnkr. I övrigt blev skatteintäkterna lägre än budget. Generella statsbidrag blev betydligt högre än budget. Låga
räntenivåer bidrog till lägre finansiella kostnader. Kommunen har som mål att ha ett
resultat som motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket
innebär resultatnivåer på ca 16 mnkr.

1.5 Budget 2021 och tertialrapport 2021
Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till 24,5 mnkr. Efter tertialrapporten till och
med april 2021 visar helårsprognosen en budgetavvikelse med +19,2 mnkr till ett beräknat
resultat på 43,7 mnkr. Nämndernas beräknade budgetavvikelser uppgår sammanlagt till
- 0,4 mnkr. För finansverksamheten är prognosen en budgetavvikelse med + 19,6 mnkr,
och avser överskott på skatteintäkter och generella statsbidrag utifrån SKR:s samlade
prognos i april 2021.

1.6 Befolkningsutveckling
Efter ett år med minskat invånarantal ökade folkmängden under 2020 med 58 invånare till
15 990 invånare. Till och med första kvartalet 2021 uppgick folkmängden till 16 011
invånare. Det är en ökning med 21 invånare sedan årsskiftet. Vid beräkningen av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021 och de närmaste åren framåt har en uppskattning av befolkningsökningen gjorts med 30 invånare per år.

1.7 Skatteprognos SKR 2021-04-29
Den 29 april 2021 presenterade SKR den skatteprognos som ligger till grund för beräkning
av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i GPF 2022-2024. Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar
SKR med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång.
Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt
något lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020
förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu
2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.
I förhållande till beslutad Mål och Budget för 2021-2023 beräknas de totala intäkterna för
skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning bli 16,6 mnkr respektive 24,5 mnkr
högre för åren 2022-2023.
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1.8 SKR:s Ekonomirapport
Vårens upplaga av Ekonomirapporten, som SKR presenterade den 11 maj, pekar på att
den svenska ekonomin förväntas återhämta sig snabbt under 2021 och 2022. Osäkerhet
kvarstår dock på flera sätt, såsom smittspridningens utveckling och hur restriktionerna
kommer att se ut. Trots en förväntad konjunkturuppgång bedöms dock en bestående
försvagning av arbetsmarknaden fram till minst 2024. Förra året fick kommuner och
regioner ett överskott och även i år väntas positiva resultat i kommunerna.
Trots ekonomiskt överskott i kommuner och regioner väntar stora utmaningar runt
hörnet. För att klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull
statlig styrning och omställning till nära vård nödvändig.
Pandemin väntas få långvariga konsekvenser. Kommuner och regioner kommer framöver
bland annat behöva hantera uppskjuten vård, inställda omsorgsinsatser och
skolverksamhet som inte har kunnat ersättas med digitala medel fullt ut. Därtill behövs
återhämtning för medarbetare i vården och det finns indikationer på att pandemin även
påverkar den psykiska hälsan. De ekonomiska utmaningarna framåt kvarstår dessutom,
där andelen äldre ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen.
I Ekonomirapporten lyfter SKR även bland annat de ökande investeringsbehoven och den
pågående omställningen med hjälp av digitalisering och Nära vård.

SKR kommenterar i Ekonomirapporten fyra kommunalekonomiska frågor som är av stor
vikt för hela sektorn.
1. Regeringens förslag om en delegation för kommunal ekonomi i balans är ute på
remiss till mitten av maj. Delegationen föreslås få en miljard kronor till sitt förfogande
under åren 2021–2024 för att stärka ekonomiskt svaga kommuners och regioners
situation. Fördelningen av bidraget baseras på ett ansökningsförfarande, där man
anger vilka åtgärder som bidraget söks för. Delegationens arbete planeras att
påbörjas redan i augusti 2021.
I nuläget bedöms inte Hallsbergs kommun vara aktuell för att kunna söka detta
bidrag.
2. Riksdagen gjorde i december ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en
utredning som ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med
fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Regeringen har ännu
inte återkommit med direktiv till utredningen.
I den senaste översynen och därefter genomförda förändringar av kostnadsutjämningssystemet 2020 gynnades Hallsbergs kommun. Innan direktiven till den nya
utredningen presenterats är det inte möjligt att bedöma hur Hallsberg påverkas.
3. I september 2020 tillsattes en särskild utredare för att se över regelverket om ekonomisk förvaltning i kommunallagens 11 kapitel. Utredningen ska lämna förslag som ger
bättre förutsättningar för kommuner och regioner att möta kommande utmaningar
och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar utveckling av den kommunala
verksamheten. Förslagen ska också stödja det finanspolitiska ramverket. Betänkandet
ska överlämnas till regeringen i september 2021.
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Ett tydligare ramverk för ekonomistyrningen ger en bra grund för kommunen själv,
utifrån sina förutsättningar, utforma sin egen ekonomistyrning.
4. Den beräknade livslängden för anställda i kommunal sektor har visat sig vara högre än
i det antagande som används idag, särskilt för män. Den högre livslängden innebär att
pensionsskulden ökar, eftersom pensionsförmånen är livsvarig. Pensionsskulden
beräknas öka med cirka 9 miljarder för kommunerna.
Kommunernas Pensionsanstalt, KPA har i en ny prognos gjord i april beräknat
effekterna för Hallsbergs kommun. I GPF 2022-2024 ingår kostnaderna enligt den nya
prognosen.

Prognos för 2021 och kalkyl för 2022-2024
SKR:s prognos för 2021 och kalkyl för 2022–2024 visar en förhållandevis stark skatteunderlagstillväxt 2021–2024. Det gör att intäktsutvecklingen i kommunsektorn, trots en
viss minskning av statsbidragen, ser god ut. De stora pandemirelaterade generella statsbidragen under 2020 ersätts av generella statsbidrag på ungefär samma nivå 2021. Åren
2022 och 2023 görs nedtrappning på totalt drygt 8 miljarder kronor. Skatteintäkterna
bedöms dock öka med 36 miljarder under dessa år, givet oförändrad skattesats. De stora
riktade tillskotten för att hantera merkostnader kopplade till pandemin inom omsorg och
sjuklöner under 2020 försvinner till största delen. Viss ersättning för sjuklönekostnader
finns dock kvar, men minskningen motsvarar drygt 10 miljarder. Stora riktade tillskott
inom äldreomsorgen, vuxenutbildningen och skolan gör dock att minskningen av de
riktade statsbidragen mellan 2020 och 2021 inte blir så dramatisk, omkring 1,5 miljarder.

Nära vård
SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla den
nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en
god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.
Den svenska hälso- och sjukvården har de senaste decennierna gjort stora framsteg. Idag
lever befolkningen längre, mår bättre och flera tidigare dödliga sjukdomar har istället
blivit kroniska tillstånd. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen stora utmaningar framöver, både vad gäller ekonomi och personalförsörjning. En utveckling mot
Nära vård är en av lösningarna för att hantera detta, där nya personcentrerade vårdtjänster växer fram, såväl fysiska som digitala. Utvecklingen mot Nära vård involverar flera
delar av sektorn, där tät samverkan mellan region och kommun är en nyckel. I en
välfungerande nära vård utgår alla aktörer från individens behov och nyttjar de resurser
och kompetenser som behövs för att möta dessa behov.

1.9 Ekonomiska ramar
Kommunfullmäktige fastställde i november 2020 Mål och Budget för 2021-2022. I de
ekonomiska ramarna för 2022-2024 är utgångspunkten de fastställda ramarna för 20222023. För år 2024 har uppräkning gjorts.
Nämndernas budgetramar har reduceras med det tidigare utlagda löneökningsutrymmet.
Utrymmet finns nu samlat och inte utfördelat på respektive nämnd. Fördelning av
löneutrymmet kommer göras när löneöversynen är klar. Löneökningsutrymmet uppgår till
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2,3 procent, 2,5 procent och 2,7 procent för åren 2022 till 2024 och är i nivå med SKRs
prognos för ökade lönekostnader.
Kompensation för ökade interna kostnader finns med 1 procent.
Idag har Hallsbergs kommun en internränta på 2,5 procent. Sveriges kommuner och
Regioner föreslår att internräntan för år 2022 är 1 procent. Då internräntan ska vara
långsiktig och ge goda planeringsförutsättningar för verksamheterna föreslås att räntan
sänks till 1,5 procent. I planeringsförutsättningarna sänks räntan endast för de avgiftsfinansierade verksamheterna. I och med beslut om Mål och Budget för år 2022-2024
kommer resterande arbete med sänkning av räntan för kommunens egna verksamheter
genomföras.
Det finansiella resultatmålet om 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
har följts under planperioden. För att klara en budget i balans med bibehållet finansiellt
resultatmål på 1,6 procent krävs att de effektiviseringsuppdrag som föreslås i de
gemensamma planeringsförutsättningarna genomförs. Jämfört med beslut om Mål och
budget 2021-2023 har effektivitetsnivån minskats från 32 mnkr till totalt 24 mnkr under
planperioden. För respektive år uppgår effektivitetsuppdraget till 7 mnkr år 2022,
ytterligare 8 mnkr år 2023 och 9 mnkr ytterligare år 2024.
Till Social och arbetsmarknadsnämnden har medel för ökade kostnader inom LSS-verksamheten tillförts med 2,5 mnkr och 1,5 mnkr för fortsatt arbete med minskningen av
antalet delade turer. Medlen för delade turer är för åren 2022-2024.
Från och med den 1 april år 2022 beräknas det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen tas i bruk. Kompensation för ökade kostnader i och med detta finns med i Socialoch arbetsmarknadsnämndens utökade budgetram med 14 mnkr år 2022.
Till Barn och utbildningsnämnden har medel för ökat barn- och elevantal tillförts på totalt
8,4 mnkr. Tidigare tillfälligt budgetutrymme för högre kostnader modersmål utökas med
0,5 mnkr för år 2022. Inför år 2022 tillförs även 1 000 kr per elev i skolår F-9 i nivåhöjning
av elevpengen, vilket totalt blir 2,070 mnkr. Medel för hyra ny förskola finns från år 2023.
Övriga kostnader för ny förskola täcks av de medel bildningsnämnden får för ökat barnantal.
Valnämndens budgetram utökas med 575 tkr då år 2022 är ett valår.
De kommungemensamma transfereringarna har uppräknats utifrån kända index. Utöver
detta har budgetutrymme utökats till bland annat Sydnärkes utbildningsförbund då
Hallsbergs andel av 16-19 åringar har ökat i jämförelse med de andra
medlemskommunerna. Även för IT-nämnden och lönenämnden har budgetutrymmet
justerats på grund av kända ökade behov.
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2 Styrsystem
Hallsbergs kommuns styrsystem utgår från mål- och resultatstyrning. Systemet bidrar till
att den politiska viljeinriktningen och politiska beslut får genomslag, att kommunen har
god hushållning och att medborgarna därmed får den service som de förtroendevalda i
fullmäktige beslutat.

2.1 Vision – Det öppna Hallsberg
Visionen ”Det öppna Hallsberg” anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa
en samsyn kring kommunens utveckling. Omarbetning av mål och indikatorer har skett till
år 2020.
Det öppna Hallsberg – innebär att alla är välkomna; oavsett vem man är, var man kommer
från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhälle erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala näringslivet visar framåtanda
och drivkraft och utvecklar både region och individer.
Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en
kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen,
erbjuder professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter. Vi ser positivt
på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

2.2 Värdeord
Kommunens värdeord Glädje, Driv och Öppenhet vägleder tjänstemän och politiker i hur
de ska förhålla sig när verksamheter genomförs och beslut fattas i arbetet med att förverkliga målen.
Glädje
Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i vardagen
finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi
bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.
Driv
Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord.
Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet. De kommunala verksamheterna
kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga att ta hand om synpunkter
och utveckla kvaliteten.
Öppenhet
I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda
idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs. Vi
är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet
och vi erbjuder service dygnet runt.

Page 76 of 216

Sida

9(14)

2.3 Strategiska områden
Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen och har delats in i fyra områden som är viktig för att styra, leda och följa upp mot. Strategiska områden är målområden för prioritering och utveckling. Till varje område finns en övergripande
målformulering. Respektive nämnd ska till varje område prioritera och precisera
nämndmål för sitt uppdrag och kommunens utveckling. Tidigare nämndmål och
indikatorer är vägledande för det fortsatta arbetet med att formulera mål och mått.

Strategiskt område – Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle,
där människors livskvalitet ökar.

Strategiskt område – Livslångt lärande
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet.

Strategiskt område – Alla inflytande
Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd
för idéer och synpunkter.

Strategiskt område – God service
Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande och god
service.
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3 Driftbudget 2022 – 2024

belopp i tkr

Budget
2022

Kommunfullmäktige

Flerårsplan Flerårsplan
2023
2024

-610

-628

-647

-43 116

-43 132

-43 148

-7 700

-7 700

-7 700

Drift- och Servicenämnd

-32 818

-32 925

-33 032

- därav Skattefinansierad verksamhet

-32 818

-32 925

-33 032

0

0

0

Bildningsnämnd

-375 323

-382 689

-389 063

Social- och arbetsmarknadsnämnd

-369 662

-373 152

-376 751

0

0

0

Revision

-690

-690

-690

Valnämnd

-600

-25

-600

-2 200

-2 244

-2 289

-142 572

-145 349

-148 257

-14 370

-29 721

-46 637

7 000

15 000

24 000

Kommunstyrelse
Planeringsreserv inkl utrymme livsm

- därav Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)

Taxe- och avgiftsnämnd

Överförmyndarnämnd
Transfereringar
Löneökningsutrymme
Strukturåtgärder utv och förnyelse
Delsumma verksamheterna

-982 661 -1 003 255 -1 024 814

inklusive interna poster
Finansiering inkl rensning interna poster
Gamla och nya pensionsutbetalningar
Årets nyintjänad förmånsbestämd ålderspension

Avgiftsbestämd ålderspension
Verksamhetens nettokostnader

68 965

67 589

70 889

-26 523

-25 838

-25 807

-2 690

-2 114

-6 474

-30 949

-31 894

-32 915

-973 858
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4 Resultatbudget 2022 – 2024
belopp i mnkr

Budget
2022

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Flerårsplan Flerårsplan
2023
2024

-973,9
-30,3
-1 004,2

-995,5
-31,9
-1 027,4

-1 019,1
-33,5
-1 052,6

741,6
293,2
30,6

766,2
289,3
28,1

789,7
291,9
29,0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1,3
-7,5

1,3
-10,0

1,3
-12,5

Resultat före extraordinära poster

24,4

19,4

17,8

Årets resultat

24,4

19,4

17,8

Not 1
Skatteintäkter
Slutavräkning
Preliminär slutavräkning
Summa skatteintäkter

741,6
0,0
0,0
741,6

766,2
0,0
0,0
766,2

789,7
0,0
0,0
789,7

Not 2
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Strukturbidrag
Utjämningsbidrag LSS
Ers moms lokalhyra
Kommunal fastighetsavgift
Summa generella statsbidrag/utjämning

204,2
15,2
37,2
0,0
-2,3
0,3
38,7
293,2

208,5
18,6
25,5
0,0
-2,3
0,3
38,7
289,3

212,5
21,0
21,7
0,0
-2,3
0,3
38,7
291,9

1 034,8

1 055,5

1 081,6

Skatteintäkter
Not 1
Generella statsbidrag och utjämning Not 2
Verksamhetens resultat

Totalt
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5 Investeringar 2022 -2025
Planeringen av investeringar beslutas i form av investeringsramar för kommande fyraårsperiod. Planeringen sker utifrån tidigare investeringsplaner och uppdaterade behov av
investeringar som redovisats under budgetprocessen. Ramarna anger planeringsutrymmet inför fortsatt detaljplanering och beslut om specifika investeringsprojekt. De
totala investeringsramarna för åren 2022-2025 är justerade i förhållande till Mål och
budget 2021-2023. I investeringsplaneringen ingår även ett fjärde år (2025). Det är
väsentligt att investeringsplaneringen präglas av långsiktighet. Kommunens strategiska
lokalförsörjningsplan för verksamhetslokaler omfattar 4 år. Den utgör ett viktigt underlag
för kommunens investeringsplanering.
Planerade investeringar omfattar investeringar i egen verksamhet och investeringar i
infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Investeringsbudgeten bygger på
ett antal bedömda investeringsbehov och därtill en första uppskattad investeringspeng.
Under höstens fortsatta arbete med mål och budget samt detaljbudget kommer ytterligare beräkningar att genomföras av planerade projekt och behov plus att ytterligare
projektbehov kan tillkomma eller tas bort vilket innebär att planerade investeringsramar
kan komma att förändras. Det kan även innebära att investeringar kan omfördelas mellan
respektive nämnd och strategisk investering samt mellan åren.
Kommunstyrelsen fattar löpande beslut om strategiska investeringsprojekt inom utrymmet för planerade ramar.

5.1 Plan investeringar - nämnder
belopp i mnkr

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnd
Social- och arbetsmarknadsnämnd
Drift- och servicenämnd
Trafiksäkerhetsobjekt
Totalt

Budget
2022

Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan
2023
2024
2025

2 000
1 800
1 500
7 200
12 500

2 000
1 800
1 500
7 200
12 500

2 000
1 800
1 500
7 200
12 500

2 000
1 800
1 500
7 200
12 500

1 000

1 000

1 000

1 000

13 500

13 500

13 500

13 500
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5.2 Plan investeringar - strategiska
belopp i mnkr

Budget
2022

Centrumplan
Samzeliiviadukten
Centrumhuset
Kommunhuset ventilation
Kommunhuset parkering
Kök Folkasbo/Sköllergården
Sydnärkehallen kylmaskin
Förskola söder
Förskola Vretstorp
Förskola Pålsboda
Värmepumpar
Transtensskolan
Tillagningskök
Exploatering
Skolor
Kök
Gymnasikgolv
Sydnärkehallen
Alléhallen - badhus
Övrigt

6 000
5 000
15 000

21 000

Totalt

93 750

Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan
2023
2024
2025

2 000
2 000
3 500
27 000
4 000

8 000
5 000
3 500
5 000

5 000
1 000

15 000

5 000
2 500
3 000
2 750

5 000

3 000
1 000
2 000
2 000

5 000
3 100
2 500

15 000
4 500
5 000
5 000
5 600

41 000

2 000
20 000
40 000

40 000

85 500

83 600

80 100

5.3 Plan investeringar - totalt år 2022-2025
belopp i mnkr
Nämnder
Strategiska
Summa skattekollektivet
Avgiftskollektivet VA
Summa totalt

Budget Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan
2022
2023
2024
2025
13 500
13 500
13 500
13 500
93 750
85 500
83 600
80 100
107 250
99 000
97 100
93 600
24 300
15 600
15 600
15 600
131 550
114 600
112 700
109 200
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6 Uppdrag till nämnderna


I alla nämnder krävs effektiviseringsåtgärder för att möta kostnadsökningar och
behov av verksamhetsförändringar. Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Socialoch arbetsmarknadsnämnden samt Drift- och Servicenämnden får i uppdrag att ta
fram och presentera förslag till kommande års effektiviseringar. Förslagen ska
innehålla syfte, tidplan, effekt på verksamhet och ekonomi.
Effektiviseringsåtgärderna kan innehålla både sänkta kostnader, högre intäkter
eller en kombination av båda. De föreslagna åtgärderna kan vara tillfälliga ett visst
år eller bestående. För att hinna få full effekt på åtgärderna inom planeringsperioden bör starttidpunkten planeras till i början av år 2022. Förslagen kommer
att ingå i det fortsatta arbetet med mål och budget 2022-2024.
Ekonomiavdelningen får i uppdrag att leda effektiviseringsarbetet och övergripande avstämningar görs i kommundirektörens ledningsgrupp.



Kommunstyrelsen utreder hur internräntesänkningen inom kommunens egna
verksamheter kan genomföras. Uppdraget ska redovisas inför arbetet med Mål
och budget 2022 med plan för 2023-2024.



Nära vård – Tillsammans med region Örebro län har länets kommuner påbörjat
omställningen av hela hälso- och sjukvården på lång sikt. Utgångspunkten är ett
personcentrerat förhållningssätt med fokus på effektiv resursanvändning där den
kommunala och regionala primärvården utgör ett nav. Omställningsresan har
påbörjats där kommunen deltar i första hand från social- och arbetsmarknad. Vad
innebär en omställning till nära vård för kommunen totalt sett? Ett internt arbete
ska påbörjas för att följa fortsatt utveckling och möjlig påverkan på samtliga
förvaltningars verksamheter och kostnader m.m.



Social- och arbetsmarknadsnämnden utreder hur kostnadsutvecklingen för det
ekonomiska biståndet bedöms kommande år. Socialnämnden aviserar i sin
tertialrapport 2021 ett ökat budgetunderskott beroende på följderna av
pandemin och ökad arbetslöshet. Uppdraget ska redovisas inför arbetet med Mål
och budget 2022 med plan för 2023-2024.



Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar det fortsatta arbetet med
minskningen av de delade turerna utifrån de tillförda medlen på 1,5 mnkr årligen
under åren 2022-2024. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast
2021-09-23.



Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med beräkningar av planerade investeringsprojekt och behov. Ytterligare projektbehov kan tillkomma eller tas bort vilket
innebär att planerade investeringsramar kan komma att förändras. Det kan även
innebära att investeringar kan omfördelas mellan respektive nämnd och
strategisk investering samt mellan åren. Uppdraget ska redovisas på KSAU den
2021-09-06.
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Vänsterpartiet i Hallsberg
Ändringsyrkande på kommunstyrelsens GPF 2022-2024

HALLSBERG, POST COVID 19
2022-2024
Alla har sett hur viktigt solidaritet och ett starkt samhälle varit under pandemin. Vårt förslag
bygger vidare på den erfarenheten.
Kortare Arbetstid, Rimliga Arbetsvillkor, Mer Service, En Grön Fond, Klimatsmarta
Investeringar. Bygga starkare och bättre efter pandemin, det vill Vänstern.
Vänsterpartiet är enigt med mycket i de gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF).
Hallsbergs kommun har idag en bra ekonomi. Trots de osäkerheter som finns om hur
samhällsekonomin utvecklas efter corona-pandemin och hur statens stöd till kommunerna kommer
att vara så har Hallsberg ändå förutsättning för några nya satsningar. Under planperioden verkar
ekonomin försvagas och det finns anledning till försiktighet. Vi förstärker därför kommunstyrelsens
planeringsreserv under 2022, med 1,8 miljoner, så att vi kan möta de extra behov som finns under
och efter covid19-krisen. Även 2023 och 2024 vill vi förstärka planeringsreserven.
Vänsterpartiet anser ändå att det finns åtminstone ett utrymme om ca 6 miljoner kronor, 2022, som
kan användas för nedanstående ändamål. Ett resultat med 1,6 % , alltså ca 16 miljoner kronor för
2022, och ca 1 % 2023-2024, är en tillräcklig och mer ansvarsfull nivå.
KORTARE ARBETSTID MED BIBEHÅLLEN LÖN – Tid att leva, en lön att leva på
Det är hög tid att Hallsbergs kommun tar ett krafttag för att bli en bättre arbetsgivare. Vi hör hur
slitsamt många anställda har det i arbetet, särskilt de som arbetar inom corona-påverkade
verksamheter. När pandemin klingar ut är det dags för nytänkande, t ex kortare arbetstid. Vinsterna
är dock delvis på samhällsnivå och gynnar inte fullt ut den kommunala ekonomin.
Så för att kunna starta projekt med kortare arbetstid lägger vi 3 miljoner kronor 2022 till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser mottagare av projektmedel efter ansökan från
förvaltningarna och deras verksamheter. Resursbehov för de då pågående projekten under 20232024 tillgodoses genom kommunstyrelsens planeringsreserv och/eller genom ombudgetering.
MINSKA DELADE TURER – Vettiga villkor i vård- och omsorg
Sedan tidigare önskar vi en förstärkning till Social- och arbetsmarknadsnämnden, särskilt avsedd att
minska de delade turerna i verksamheten. En stor majoritet av partierna i kommunen har sagt sig
var emot delade turer. Äntligen läggs större resurser till detta arbete, men vi vill lägga ytterligare
medel till det. Delade turer är ett dåligt sätt att förlägga arbetstiden. Det långa oavlönade uppehållet
under dagen är till nytta för få och skapar problem för alla, med vila, familjeliv och sociala
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kontakter. Behovet är stort och vi budgeterar alltså 1 miljon kronor extra till detta, årligen 20222024.
ÖKAT ÖPPETHÅLLANDE PÅ HALLSBERGS BIBLIOTEK – Plats för alla, oftare
Nu i corona-tider, och när vi ska resa oss efter pandemin, är samhällsservicen extra viktig.
Biblioteket är både nu och framgent en viktig del av detta. Vi vill snarast möjligt ha ett utökat
öppethållande. Barn och vuxna behöver stöd och service, för att lyckas i skolan, finna sig till rätta i
sin nya hemort och så vidare. Ett bra sätt, en bra början, att göra det är att hålla huvudbiblioteket
öppet så mycket som möjligt.
Vi lägger därför 200 000 kronor årligen 2022-2024 till ökat öppethållande på huvudbiblioteket i
Hallsberg. Vi uppskattar att det till exempel medger kvällsöppet även torsdagar till kl. 19:00 och
söndagsöppet 11:00-14:00. Till glädje för både dem som just flyttat hit och oss som redan bor här.
KOMPLETTERINGSTRAFIK – Ge landsbygden en skjuts
Kompletteringstrafik, alltså möjligheten att några gånger i månaden kunna beställa skjuts till ett
samhälle eller en hållplats för den som inte har tillgång till kollektivtrafik, har funnit tidigare i
Hallsbergs kommun. Runt om i landet finns goda exempel, t ex i Region Jönköpings län.
En liknande tjänst finns nu på försök i kommunerna Nora och Askersund. Utformningen av det
försöket verkar göra att det får svagt genomslag. Att vi tar ett eget initiativ kanske är enda
framkomliga vägen.
Vi föreslår att Hallsbergs kommun utreder, utformar och inför kompletteringstrafik under 2022,
gärna i samarbete med Länstrafiken. Vi lägger 200 000 kronor till kommunstyrelsen för detta
ändamål 2022 och 300 000 kr 2023 respektive 2024.
EN GRÖN FOND – Röd politik för ett grönare Hallsberg
Vi föreslår en klimat- och miljöfond. Fonden får till att börja med 1,6 miljoner årligen. Den ska
möjliggöra att bra, klimatsmarta investeringar görs, som annars kanske gjorts på ett mindre klokt
sätt, eller inte alls. Verksamheterna begär pengar ur den hos kommunstyrelsen, för hel- eller
delfinansiering av projekt.
INVESTERINGAR – Styr till bättre klimatprofil, sundare miljö, fler pollinerare
Vi lägger inga egna förslag till investeringar nu. Däremot vill vi ha en viktig förändring av
internräntan. Vi vill att den halveras, till så småningom 0,75 %, för investeringar som har en tydlig
klimat- och miljöprofil. En sänkning av internräntan blir ett sätt att styra investeringar mot
hållbarhet och långsiktighet. Det är rimligt att fullmäktige med en sådan 'rödgrön' ränta ger en
impuls till verksamheterna. Andra modeller för att styra mot en hållbar utveckling behövs också.
Vänsterpartiet i Hallsberg, 2021-06-09
Tryggve Thyresson, partiföreträdare
tryggve.thyresson@gmail.com

076-316 44 68
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 52 - Årsredovisning 2020 Hallsbergs bostads AB
(21/KS/114)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs Bostads AB (HBAB) har inkommit med årsredovisning för 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges beredning av ärendet
Hans Karlsson (S) går åter in som ordförande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag



TS Årsredovisning 2020 Hallsbergs Bostads AB
Årsredovisning 2020 Hallsbergs bostads AB - ej underskriven

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2020 Hallsbergs bostads AB
§ 52
21/KS/114
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/114

Årsredovisning 2020 Hallsbergs bostads AB
Ärendebeskrivning

Hallsbergs Bostads AB (HBAB) har inkommit med årsredovisning för 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Årsredovisning 2020 Hallsbergs Bostads AB
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Årsredovisning 2020 - Hallsbergs bostads AB
Org. nr. 556875-3114

556875-3114

Årsredovisning
Räkenskapsåret 2020

1
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Årsredovisning 2020 - Hallsbergs bostads AB
Org. nr. 556875-3114

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Hallsbergs bostads AB avger härmed årsredovisningen för
verksamhetsåret 2020-01-01--2020-12-31. Föregående års siffror inom parentes.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Under 2017 beslöt Hallsbergs kommun att ombilda Hallsbergs Fastigheter 1 AB till ett bostadsbolag
med namnändring till Hallsbergs bostads AB. Bostadsbolaget startade sin verksamhet första april
2018 då samtliga fastigheter av bostadskaraktär inklusive omsorgsboenden övergick från kommunens
ägande till bolagets. Syftet med bolagets verksamhet är att vara en affärsmässig aktör för
bostadsförsörjning genom att förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja mark och
byggnader inom Hallsbergs kommun. Fastigheterna ska vara attraktiva och prisvärda samt främja
lokalförsörjningen i kommunen. Bolaget ska
 Huvudsakligen äga och förvalta fastigheter i vilka lägenheter upplåts med hyresrätt.
 Medverka till att utveckla Hallsbergs kommun genom att erbjuda bra bostäder och
livsmiljöer.
 Ta ansvar och verka för att en rimlig mängd hyresrätter finns inom Hallsbergs kommun,
med en balanserad geografisk spridning och väl anpassat till efterfrågan och demografisk
utveckling.
 Motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
 Verka för att kunna erbjuda hyresbostäder till olika målgrupper.
 Fördelningen av lägenheter ska följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen och en
aktuell bostadskö ska finnas som grund för fördelning av lägenheter.
 Utveckla och aktivt arbeta med fastighetsbeståndet, innefattande att sälja av lämpliga
delar för att skapa möjligheter att investera och reinvestera i övriga delar av beståndet.
 Fastighetsbeståndet ska ha en god och väl sammansatt åldersbalans.
 Vara en aktiv part i Hallsbergs kommun i syfte att öka kvaliteten på marknaden.
Bolaget kan äga och förvalta industrilokaler och andra kommersiella lokaler som upplåts med
hyresrätt till näringsidkare. Miljöarbetet ska bedrivas med långsiktigt hållbarhets perspektiv och aktivt
följa utvecklingen på miljöområdet.
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och anslutet till Sveriges Allmännytta AB.
Ägarstruktur

Bolaget ägs av Hallsbergs kommun org nr 2120001926. Kommunen äger samtliga aktier.
Personal

Företaget har inga anställda. VD-uppdraget ingår i kommundirektörens tjänst. Drift och förvaltning av
fastigheter samt övrig administration sköts på uppdrag av Hallsbergs kommun. Hantering av
bostadskö sköts av Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo.
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Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Efter genomförd upphandling 2018 har byggandet av två Punkt hus med totalt 48 lägenheter pågått
under 2019 och början av 2020. Maj 2020 stod husen klara och hyresgästerna kunde flytta in.
Intresset var stort och alla lägenheterna var kontrakterade. Husen är belägna på norr i Hallsberg och
är granne med den nybyggda förskolan Äppellunden. Optionen som fanns på att bygga ett tredje hus,
beslutades i maj 2020 och bygget startade i augusti 2020. Lägenheterna planeras vara klara för
inflyttning november 2021. Byggprojektet följer den ursprungliga tidplanen.
Vakansgraden är och har varit noll i bolagets fastigheter Kronan, 72 lägenheter och Kopparslagaren,
20 lägenheter och Kv. Lien 48 lägenheter.
Covid
På grund av Covid är projekt Sprinklers WernesBacke uppskjutet. HBAB har beviljad förlängd
rättelsetid till 2022-01-01 från Nerikes Brandkår.
Coronapandemins effekter har överlag varit begränsande på bolaget och dess verksamhet.

Resultat
Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 4 279 394 kr (3 714 185 kr). Finansnettot uppgick till
-3 088 496 kr (-3 075 549 kr), vilket ger ett resultat efter finansiella poster och skatt på 1 329 995 kr
(491 040 kr).

Finansiell ställning
De likvida medlen uppgick till 39 436 099 kr (21 835 213 kr) vid årets slut.
Flerårsöversikt, tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Likvida medel
Soliditet, procent

2020
25 217
4 279
1 330
39 436

2019
22 228
3 714
638
21 835

2018
16 340
509
-336
21 131

2017
0
-14
-14
35

2016
0
-11
-11
50

3,4%

3,5%

4%

72%

79%

Investeringar
Pågående WernesBacke, utbyte dränering, vattenskada

47 271,00

Pågående Sprinkler, WernesBacke objekt 41381

48 821,25

Pågående Kv Lien hus 3

11 675 076,00

Aktiverat Hallsberg Folkasbo 1:16. Sprinklers

16 505,85

Aktiverat Kv. Lien hus 1 och 2

19 109 064,00

Aktiverat Kv. Lien hus 1 och 2, investeringsbidrag

-11 323 200,00

Summa

19 573 538,10
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Resultatdisposition
Förslag på vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
kronor

9 900 000
130 404
1 329 995
11 360 399

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs
kronor

11 360 399
11 360 399
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Resultaträkning
Belopp i kr
Not

2020

2019

2

25 217 204
25 217 204

22 227 931
22 227 931

3

-14 527 803
-6 410 006
-20 937 809

-12 680 254
-5 833 492
-18 513 746

4 279 394

3 714 185

-3 192 577
-3 192 577

-3 075 549
-3 075 549

Resultat efter finansiella poster

1 086 817

638 637

Skatt på årets resultat
Årets resultat

243 178
1 329 995

-147 597
491 040

Nettoomsättning

Rörelsekostnader:
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster:
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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Balansräkning
Belopp i kr
Not

2020

2019

4
5
6

269 843 522
71 088
11 771 168
281 685 778

206 818 595
90 476
61 613 174
268 522 245

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Summa anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

339 432
339 432

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på kommunen
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

39 436 099
11 323 200
50 759 299

21 835 213

Summa omsättningstillgångar

332 445 077

290 357 459

SUMMA TILLGÅNGAR

332 784 509

290 357 459

21 835 213
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Balansräkning
Belopp i kr
Not

2020

2019

100 000
100 000

100 000
100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Överkursfond
Årets resultat
Summa fritt kapital

130 404
9 900 000
1 329 995
11 360 399

-360 636
9 900 000
491 040
10 030 404

Summa eget kapital

11 460 399

10 130 404

312 535 535
312 535 535

274 535 535
274 535 535

5 676 660
366 601
2 745 314
8 788 575

2 928 529
147 597
2 615 394
5 691 520

Summa skulder

321 324 110

280 227 055

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

332 784 509

290 357 459

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet kapital

Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

7

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Eget kapital
Bundet eget
kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

Eget kapital
2019-12-31

100 000

9 900 000

Årets
resultat

130 404

10 130 404

1 329 995

1 329 995

1 460 399

11 460 399

Eget kapital
2020-12-31

100 000

9 900 000
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Kassaflödesanalys
Belopp i kr
Not

2020

2019

Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

1 329 995
6 410 006

491 040
5 833 490

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

7 740 001

6 324 530

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande redovisningen

2 757 622
10 497 623

848 748
7 173 278

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-30 896 739
-30 896 739

-66 469 077
-66 469 077

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Kvittningsemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

38 000 000
0
38 000 000

60 000 000
0
60 000 000

Årets kassaflöde
Likvida medel från årets början
Likvida medel från årets slut

17 600 884
21 835 213
39 436 098

704 201
21 131 012
21 835 213

Den löpande redovisningen
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Not 1 Tilläggsupplysningar
Värderingsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med förra året.
Intäkter
Hallsbergs bostads AB´s intäkter består av bostadshyror. De faktureras månaden innan intäkter
bokförs. Således finns det inga fordringar utan en kortfristig skuld.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår uppgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.
Uppgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader
för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet
ökas med samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skriv inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas
Hyresfastighet, befintliga
Platta, stomme
Fasad, yttertak, fönster
Ventilation, övrig bygg
Markanläggning
Övrig byggnation

40, 60 år
25, 45 år
15 år
15 år
10 år
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Hyresfastighet, nyproduktion
Stomme, grund
Stomkomplettering
Fasad
Yttertak
Fönster, dörrar
Ventilation, inkl styr
Hissar, ledningssystem
Värme, sanitet
El
Övrig bygg

100 år
100 år
50 år
40 år
50 år
25 år
50 år
25 år
50 år
50 år

Likvida medel
Bolaget har medel på koncernkonto hos Hallsbergs kommun. Dessa klassificeras som
fordran i balansräkningen och som likvida medel i kassaflödesanalysen.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

RESULTATRÄKNING
Not 2: Verksamhetens intäkter

2020

2019

Blockhyror
Bostadshyror
Garagehyror
Summa

10 784 054
14 158 807
274 343
25 217 204

10 503 554
11 478 923
245 454
22 227 931

Not 3: Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader
Verksamhetskostnader
Fastighetsskatt
Övriga kostnader
Summa

-

4 511 325
8 375 875
235 550
1 405 103
14 527 853

-

4 137 660
7 484 400
73 034
985 160
12 680 254
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BALANSRÄKNING
2020

Not:4 Materiella anläggningstillgångar

2019

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassifiseringar
Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

Under året genomförda om klassificeringar
Summa

286 623 853

217 208 302

10 389 707
6 390 619

-

4 562 676
5 827 031

-

16 780 326

-

10 389 707

269 843 528

Not:5 Maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Valutadifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not:6 Pågående anläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Under året nedlagda kostnader

209 057 527
8 150 775

-

Utgående redovisat värde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

217 208 302
7 802 377
61 613 174

206 818 595

96 939
-

96 939

96 939

96 939

-

6 462
19 388 -

-

25 850
71 089

61 613 174
11 771 168

-

6 462
6 462
90 477

3 391 810
58 221 364

- 61 613 174
11 771 168

61 613 174

Not:7 Långfristiga skulder
Av bolagets långfristiga skulder förfaller
312 535 535 kr till betalning efter mer än fem år.

12
Page 99 of 216

Årsredovisning 2020 - Hallsbergs bostads AB
Org. nr. 556875-3114

Hallsberg 2021- ___ - ___

Andreas Svahn

Torbjörn Appelqvist

Siv Lunander

Anders Lycketeg

Jimmy Olsson

Lena Fagerlund
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2021- ___ - ___

Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 53 - Årsredovisning 2020 Hallsbergs kommunhus AB
(21/KS/115)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommunhus AB har inkommit med årsredovisning för 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag



TS Årsredovisning 2020 Hallsbergs kommunhus AB
Årsredovisning 2020 Hallsbergs kommunhus AB - ej underskriven

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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AB
§ 53
21/KS/115

Page 102 of 216

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/115

Årsredovisning 2020 Hallsbergs kommunhus AB
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommunhus AB har inkommit med årsredovisning för 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Årsredovisning 2020 Hallsbergs kommunhus AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 54 - Årsredovisning 2020 Sydnärkes kommunalförbund
(21/KS/93)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för år 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag






TS Årsredovisning 2020 Sydnärkes kommunalförbund
Årsredovisning 2020 Sydnärkes kommunalförbund
Revisionsberättelse Sydnärkes kommunalförbund 2020
Revisorernas redogörelse Sydnärkes kommunalförbund 2020
Granskning av årsredovisning 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54
21/KS/93
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/93

Årsredovisning 2020 Sydnärkes kommunalförbund
Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för år 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Årsredovisning 2020 Sydnärkes kommunalförbund
Revisionsberättelse för år 2020
Revisorernas redogörelse för 2020
Granskning av årsredovisning 2020
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Förvaltningsberättelse

Kömmunålförbundets ördförånde hår ördet
Det har varit några intressanta och lärorika månader som ny ordförande. Det har inte varit lätt att
sätta sig in i förbundets alla frågor, men med hjälp
av alla trevliga och kunniga medarbetare så känns
det som jag är på väg att axla rollen efter min företrädare Veronica Wiberg.
Veronica lämnar över ett välskött förbund med
många projekt på gång, såsom t.ex nya återvinningscentraler. De nya återvinningscentralerna
kommer att byggas med Askersunds central som
förebild. Vilket jag tycker är bra. Vi får ett utprovat
och välfungerande system och alla kommer att
känna igen sig oavsett vilken central som besöks.
Vi inom förbundet jobbar för att likrikta våra centraler med samma typ av skyltning, utbildning m.m
för att minska kommuninnevånarnas osäkerhet
när det gäller att sortera.
När de nya centralerna byggs kommer det att införas Grönt kort på dem alla, vilket kommer att ge
ökad tillgänglighet men med stort individuellt ansvar för våra kommuninnevånare.

Som avslutning vill jag tacka alla medarbetare och
tjänstemän för ett väl utfört arbete under 2020. Jag
ser också fram emot ett bättre 2021 där vi förhoppningsvis ser en lösning på Covid- problematiken och
fortsatt positiv utveckling av förbundet.
Jag vill även rikta ett stort tack till förbundschef Leif
Welander och Vice ordförande Inga-Britt Ritzman
som varit till stor hjälp under mina första månader
som ny ordförande och jag önskar er båda ett stort
lycka till i fortsättningen då ni kommer att lämna
förbundet under året.

Ordförande/ Andreas Hansson

Vad mer är på gång i förbundet under 2021

Planeringen för och byggnationen av återvinningscentralerna rullar på.

Förbundet kommer att förvärva återvinningscentralen i Askersund. Då de nya centralerna är byggda kommer förbundet äga
och driva samtliga centraler.

Förbundet har fått bygglov för en omlastningsstation för hushållsavfallet från Hallsbergs och Lekebergs kommun. Denna ska
nu handlas upp och byggas under året.

Beslut har fattats att ta över all insamling av
kommuninnevånarnas hushållsavfall från
och med mars 2022. Därför har nya sopbilar
inköpts och kommer att tas i bruk i början
av 2022. Vi jobbar även vidare med att
minska hushållsavfallet genom att minska
andelen förpackningar som hamnar fel och
där de inte hör hemma.

För övrigt jobbar vi vidare inom Avfallssamverkan i Örebro Län för att öka likriktningen
av avfallshanteringen i hela länet. Det kan
på sikt medföra att vi får effektivare upphandlingar och att regionen kan kompetensutvecklas med likartat informationsmaterial
samt samverka med kurser och utbildningar
m.m.

ÅRSREDOVISNING 2020

Andreas Hansson (M)
direktionens ordförande
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Våsentligå håndelser
Sydnärkes kommunalförbunds sjätte år

fastigheten Skördetröskan. Senare under hösten
flyttade även den renhållningspersonal in som utgår
från Hallsberg. Fastigheten ägs av Hallsbergs kommun
och hyser även delar av den tekniska förvaltningen.

Under det sjätte verksamhetsåret påbörjades på allvar
arbetet med byggande av nya återvinningscentraler.
Projektering och upphandling av centralerna l Lekeberg och Laxå utfördes under året. Dessa centraler
kommer i sin utformning och funktion att likna centralen i Askersund. I centralen i Lekeberg kommer
kommunens återbruksverksamhet med butik att inrymmas.

Återvinningscentralerna
I Askersund passerades antalet utbildade för det
Gröna kortet 2 000 personer under året. Möjligheten
att kunna åka till centralen i stor sett när som helst
under veckan är enormt . Intresset för den nya centralen från andra kommuner var fortsatt stort och ett
antal studiebesök på centralen genomfördes.

Bygglov för den planerade omlastningsstationen vid
Tomta utanför Hallsberg beviljades under hösten.
Denna kommer att handlas upp och byggas under
2021. Efter färdigställandet kommer omlastningen av
hushållsavfallet från Hallsberg och Lekeberg att omdirigeras från nuvarande stationer i Åmmeberg och Laxå
till den nya stationen. Omlastningen i Laxå kommer
helt att upphöra då omlastningen av Laxå-soporna
flyttas till stationen i Åmmeberg.

I Corona-pandemin spår ökade avfallsmängderna på
våra centraler. Många som tvingades vara hemma
satte igång med ombyggnationer ody,vilket genererade avfall som kördes till centraler, framför allt under våren.
Insamlingen av hushållssopor

En annan större utmaning var hur förbundet ska ta sig
an problematiken kring utsortering och insamling av
förpackningar. Nu fick inte de som sökte tillstånd till
insamlingen något sådant och hela frågan lades på is i
avvaktan på förtydligande från regering och departement om hur prodcentansvaret ska uppfyllas avseende bostadsnära insamling. Ikraftträdandet av förordningen har flyttats fram till 2023.

Ökningen av antalet abonnenterna i medlemskommunerna fortsatte under året. Än så länge har förbundet kunnat hantera det utan ökade resurser men
snart bör resurserna utökas i insamlingen.
Inför övertagandet av insamlingen 2022 i Askersund
och Laxå inhandlades nya sopbilar under året.

Under året dök en annan fråga och utmaning upp. Regeringen aviserade att upphäva producentansvaret
avseende tidningar och returpapper. I och med detta
skulle ansvaret för insamling och omhändertagande
läggas över på kommunerna. Så blev också fallet och
från och med 2022 har kommunerna detta ansvar. Hur
insamlingen ska gå till är inte löst.

Övrigt
Det regionala samarbetet i länet startades upp under
våren och 10 av länets 12 kommuner har valt att delta
i samverkan. I samverkan har två arbetsgrupper bildats som ska arbeta med informationsfrågor samt
frågor kring återvinningscentraler.

Ytterligare en sak som tillkom under 2020 var att det
infördes en antecknings– och rapporteringsskyldigt för
farligt avfall. Sådant som lämnas in på återvinningscentralen ska dokumenteras och avrapporteras till
Naturvårdsverket. Detta fick till följd att förbundet
ansåg det nödvändigt att sluta att ta emot farligt avfall
från företag.
Förbundet påverkades inte speciellt mycket av Corona
-pandemin under året. Vissa försiktighetsåtgärder vidtogs på återvinningscentralerna map på hållande av
avstånd, antal samtidiga besökare på ramperna mm.
I augusti flyttade förbundskontoret till nya lokaler i
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Omvårldsånålys
Utmaningar för kommunalförbundet
Utmaningar varierar i tid och omfattning. Hur insamlingen av förpackningen ska gå till från och
med 2023 är okänt och också om förbundet på
något sätt kommer att bli delaktig i denna insamling. Inför 2022 är utmaningen också att tillsammans med andra kommuner hitta och etablera
en lösning på insamlingen av tidningar och returpapper.
En ständig utmaning är att öka återvinningen av
avfall/material på våra återvinningscentraler. Där
ses en större möjlighet nu att i samverkan med
entreprenören hitta lösningar på utsortering och
omhändertagande av fler materialslag.
Den största utmaningen är fortfarande minskningen av den totala avfallsmängden. Detta arbete har
nu underlättats genom att avfallsavgifterna nu får
användas till förebyggande arbete.
En utmaning rör också ekonomin. Taxorna i Laxå,
Lekeberg och Hallsberg har behövts höjas för byggandet av nya återvinningscentraler i dessa kommuner. Inför kommande förändringar i verksamheten avseende insamling av returpapper och annat kan behov av ytterligare avgiftshöjningar uppstå. För att inte belasta avgiftskollektiven med
alltför stora höjningar behöver förbundet arbeta
med kostnadsdelen. Häri ligger arbetet med bla
minskning av totala mängden avfall, bättre utsortering och återvinning av material.
Inför övertagandet av insamlingen i Askersund och
Laxå 2022 är utmaningen att lära sig de olika körturerna, att säkerställa genom övertagande av personal samt nyrekrytering att chaufförer finns för
insamlingen i dessa kommuner.
En utmaning som hör ihop med kommande nya
återvinningscentraler är hur utbildningen av besökare för Grönt kort ska genomföras. Då två, kanske
tre nya centraler kommer att öppnas samtidigt får
förbundets resurser för sådan utbildning delas
mellan centralerna. Detta innebär en begränsad
möjlighet på varje central att snabbt få det Gröna
kortet och att det därför kommer att ta lång tid att
utbilda alla som vill.

ÅRSREDOVISNING 2020

33

Page 118 of 216

Förvaltningsberättelse

Kömmunålförbundets verksåmhet
Ledning, styrning och uppföljning
Förbundet har en förbundsordning och ett samarbetsavtal som styr verksamheten. Dessa är antagna av Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuners respektive kommunfullmäktige.

En viktig fråga under året har varit byggandet av
tre nya återvinningscentraler.

”Från och med den 1 januari 2015 inrättas ett
kommunalförbund för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall
samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning”.

Internkontroll
En internkontrollplan antogs 2020-02-28 av direktionen.§ 24 2020.

SKR:s publikation ”Kommunala samverkansformer” stadgar följande:
"Tanken med kommunalförbund är att kommuner och/eller landsting lägger över sådan kommunal/landstingskommunal verksamhet på ett
kommunalförbund som man vill samverka om.
Kommunalförbundet övertar uppgifterna från
sina medlemmar och blir huvudman för verksamheten med egen budget och räkenskaper" (kap
6:1).
"När ett kommunalförbund har bildats och trätt i
funktion, är det i princip självbestämmande inom
ramen för kommunallagen och annan lagstiftning
som gäller för uppgiften samt regleringen i förbundsordningen" (kap 6.6).
Regleringen av ett kommunalförbund återfinns i
9 kap. Kommunallagen.
Kommunalförbundets styrande organ är Direktionen med fyra ledamöter och fyra ersättare, en
ordinarie ledamot och en ersättare, från varje
ingående kommun.
Under året har direktionen fått ekonomisk rapportering löpande vid direktionsmötena.
Verksamheten leds av förbundets ledningsgrupp
vilken består av förbundschef, ekonom, strateg/
informatör, samordnaren för renhållningen samt
gruppledaren för kundtjänstassistenterna.
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Internkontroll är inte en isolerad process utan är en
del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas
inbyggda kontroller så att lagar följs upp och mål
kan uppnås.
Den interna kontrollplanen är indelad i följande
riskområden:
1.
2.
3.
4.

Strategiska risker
Operativa risker
Ekonomiska risker
Egendomsrisker

Från och med 2018 är riskområdena riskbedömda.
För sannolikheten är nivåerna följande:
Mindre sannolik
Möjlig
Mycket sannolik

1p
2p
3p

För konsekvenserna är nivåerna:
Lindrig
Kännbar
Allvarlig

1p
2p
3p

Värdering av riskerna har sedan gjorts genom att
multiplicera poängen för sannolikheten med poängen för konsekvensen. Riskerna har utifrån erhållen poäng delats in i följande tre kategorier:
1-2 p Liten risk
3-4 p Medelrisk
6-9 p Hög risk
Under 2020 har risken med personalens kompetens
fått hög poäng.
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Visiöner öch mål
Vision

Taxor
 Likartad taxa för samma tjänst. Skillnad mellan
lägsta och högsta avgift.
Målvärde 2020: saknas
Resultat: Taxorna i Askersund och Laxå ändrades
under 2020. Genom dessa ändringar uppgår
skillnaden mellan högsta och lägsta avgift 41 %
vilket är lägre än ett tidigare mål som gällt 2020.
Kommentar: Genom de taxeförändringar som
gjort och planeras beräknas skillnaden minska.

Direktionen beslutade 2019 om en ny vision.
Denna lyder:
”Vi strävar efter en cirkulär ekonomi och en hållbar avfallshantering där förbrukningen av jordens
resurser minimeras, där våra abonnenter är nöjdast i Sverige och servas av Sveriges mest serviceinriktade och kompetenta medarbetare.
Mål

Bedömning av måluppfyllelse:

Förbundets målarbete omfattar från och med
2020 följande områden – ekonomi, avfallshantering, service, attraktiv arbetsgivare och miljö/
kvalitet

Målet anses uppfyllt

Mål 2020 inom AVFALLSHANTERING

Inom respektive målområde finns ett antal mål
formulerade. Uppföljningen av målen sker genom
användandet av indikatorer. För varje mål finns ett
utgångsvärde samt målvärden för de kommande
tre åren. Utgångsvärdet är ett avvägt startvärde
för hela förbundet som används vid uppföljning av
målen. Nedan följer uppföljning av de mål som har
ett målvärde 2020. Uppföljningen redovisas som
en bedömning om målen uppnås för hela året. För
varje aktuellt mål kommenteras också uppfyllelsen.

Avfallsminskning
 Mängden restavfall ska minska. Statistik.
Målvärde 2020: 12 %
Resultat: 11,2 %
Kommentar: Till stor del ligger minskningen
mellan 2016 och 2020 i införandet av matavfallssorteringen i Hallsbergs kommun 2016.
Skillnaden 2020 från 2019 är en försumbar
minskning.


Ett målområde anses vara uppfyllt om minst 80 %
av målen i detta är uppfyllda och minst ett mål
inom respektive delområde.

Restavfallsmängden vid återvinningscentralerna
ska minska. Statistik.
Målvärde 2020: 50 %
Resultat: + 12,5 %
Kommentar: pga Corona-pandemin inkom en
större mängd avfall till återvinningscentralerna.

Mål 2020 inom EKONOMI
Finansiella mål
 100 %-ig avgiftsfinansiering i alla kommuner.
Bokslut.
Målvärde 2020: Budgeten hålls.
Resultat.: Budgeten hålls.
Kommentar: I Hallsberg och Askersund redovisas nettokostnad, men för Hallsbergs del är
detta positivt då behållningen i resultatutjämningsfonden bör minska.
I Laxå och Lekeberg redovisas nettointäkter.
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Visiöner öch mål
Mål inom AVFALLSHANTERING, forts


Utsorteringen av matavfall ska öka och
kvarvarande mängd matavfall i det övriga
hushållsavfallet ska högst vara
Målvärde 2020: saknas
Resultat: Kommentar: Plockanalys gjordes 2019 och
planeras genomföras 2022. I analysen
2019 var mängden matavfall i restavfallet
20 % vilket är över tidigare mål 2019.

Ökad materialåtervinning, mål

Mängden förpackningar i hushållsavfallet
ska minska.

Målvärde 2020: saknas
Resultat: Kommentar: Plockanalys gjordes 2019 och
planeras att genomföras 2022. I analysen
2019 var andelen förpackningar ca 30 %
vilket är över tidigare mål 2019.

Information, mål

God information. Kundenkät
Målvärde 2020: 80 %
Resultat: 90 %
Kommentar: lämnad information av kundtjänst uppfattas som bra/tillräcklig.
Tjänster, mål

Andelen kunder som är nöjda med insamlingen av avfallet ska öka.
Målvärde 2020: 95%
Resultat: 93,3 %.
Kommentar: Andelen ej nöjda var endast 0,8
%. Ca 6 % var varken nöjda eller missnöjda.
Resultatet tillfredsställande.


Antalet kunder som är nöjda med återvinningscentralen ska öka.
Målvärde 2020: 85%
Resultat: 89 %
Kommentar: Resultatet tillfredsställande.

Bedömning av måluppfyllelse:
Bedömning av måluppfyllelse:

Målet uppnått

Målet anses ej uppnått

Mål 2020 inom BÄTTRE SERVICE
Tillgänglighet, mål

Antalet kunder som är nöjda med kundtjänsts tillgänglighet.
Målvärde 2020: 90%
Resultat: 87 %
Kommentar: resultatet tillfredsställande.
Tillgängligheten kan komma att ökas ge
nom införande av chat-funktion.


Antalet kunder som är nöjda med öppettiderna på ÅVC.
Målvärde 2020: 90%
Resultat: 76,2%
Kommentar: Resultatet tillfredsställande.
Öppettiderna kommer att bli väsentligt
bättre genom Grönt kort-systemet på den
nya centralerna.
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Visiöner öch mål
Mål 2020 inom ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Renhållningsordning

God arbetsmiljö, med avseende på:

Utöver dessa mål som återfinns i dokumentet:
”Budget, mål och verksamhet” har förbundet en
Renhållningsordning som gäller för åren 2017-2020.







Arbetsuppgifter, Medarbetarsamtal
Målvärde 2020: 90 %
Resultat: 100 %
Kommentar: i genomförda medarbetarsam
tal framkom att samtliga var nöjda med sina
arbetsuppgifter.
Arbetsledning, Medarbetarsamtal
Målvärde 2020: 90 %
Resultat: 100 %
Kommentar: i genomförda medarbetarsamtal framkom att samtliga var nöjda med arbetsledningen.
Delaktighet/inflytande, Medarbetarsamtal
Målvärde 2020: 95 %
Resultat: 100 %
Kommentar: i genomförda medarbetarsamtal framkom att samtliga var nöjda med sin
möjlighet till inflytande/delaktighet.

Den består av följande delar: Avfallsplan, Renhållningsföreskrifter för förbundet och Sorteringsanvisningar. Samt bilagorna Nulägesbeskrivning, Åtgärdsplan och Miljöbedömning.

En revidering av avfallsplanen har skett 2020.

Bedömning av måluppfyllelse:
Målet uppnått

Sammanställning måluppfyllelse
Ekonomi
Avfallshantering
Bättre service
Attraktiv arbetsgivare

ÅRSREDOVISNING 2020

77

Page 122 of 216

Förvaltningsberättelse

Persönålekönömisk redövisning
Sydnärkes kommunalförbund är en liten organisation med 22 anställda. Av dessa är 50 procent
kvinnor och 50 procent män. Medelåldern var
2020, 50 år. Av tillsvidareanställd personal arbetar
82 procent heltid. Omräknat till heltidsanställningar har kommunalförbundet 20,6 årsarbetare.

Personalen är en viktig resurs för kommunalförbundet. 25 % av de totala kostnaderna är personalkostnader. I personalkostnaderna ingår kostnader för lön, arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildning mm. 2020 uppgick personalkostnaderna till 11,87 mkr.

Antal månadsanställda per verksamhet

Antal

Andel %

Kontoret, kundtjänst och ledning

7

32

Insamling, bortforsling avfall

4

18

Återvinningscentraler

11

50

Totalt

22

100

De närmaste fem åren kan 6 personer komma att
gå i pension. Under de kommande tio åren beräknas 10 personer att gå i pension. Beräknad pensionsålder är 65 år.
Sjukfrånvaro

2018 2019 2020

Personalförsörjningsplan
Någon personalförsörjningsplan finns inte. Förbundet har funnit det nödvändigt att säkerställa
en god tillgång till vikarier. Under 2020 har inga
nya medarbetare introducerats. Nu pensionerade
personer användas som tim/semestervikarier.
Löneöversyn
Löneöversynen 2020 var senarelagd pga Coronapandemin och genomfördes under hösten. Ny lön
samt retroaktiv lön betalades ut i december.
Jämställdhet
Jämställdheten är skev inom administrationen där
kvinnorna utgör 86 %. Inom renhållningen har
förhållandet som tidigare, dvs 67 % män och 33 %
kvinnor. Det är ändå glädjande att andelen kvinnor inom renhållningen är så pass hög.
Vid rekrytering ska eftersträvas att jämna ut könsskillnaderna i nämnda grupper.
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Total sjukfrånvaro/
sammanlagd ordinarie arbetstid (%)

4,0

3,9

5,5

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/ total
sjukfrånvaro (%)

7

33

41,9

Total sjukfrånvaro kvinnor/
sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor (%)

5,1

3,5

8,9

Total sjukfrånvaro män/
sammanlagd ordinarie arbetstid män (%)

2,8

4,3

2,6

Total sjukfrånvaro -29 år/
sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)

0,6

2,5

3,5

Total sjukfrånvaro 30-49/
sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)

7

4,3

4,0

Total sjukfrånvaro 50- år/
sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)

2,5

3,4

6,3
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Persönålekönömisk redövisning
Sjukfrånvaro

otrevligt bemötande från besökares sida, klämskador
mm.

Sjukfrånvaron ökade betydligt från föregående år.
Vilket främst beror på två långtidssjukskrivningar.
Den ena av dem var arbetsrelaterad. En minskning
har skett bland männen men ökat bland kvinnorna.
Av de olika åldersgrupperna ökade frånvaron i både
den äldre och den yngre gruppen men sjönk i gruppen 30-49 år.

Företagshälsovård
Förbundet har avtal med Regionhälsan.

Arbetsskador
Under året inträffade en något allvarligare händelse
som resulterade i en direkt skada. En medarbetare
på en återvinningscentral skadade en arm när hen
skulle hämta ett föremål i en container. Incidenten
anmäldes som arbetsskada och en utredning genomfördes. Denna visade inte på några brister i arbetsmiljön.
Tillbud
Några få incidenter inträffar som vanligt på återvinningscentralerna, så även under 2020. De rörde

Pölicies, riktlinjer
Sydnärkes kommunalförbund har utarbetat följande policies, vilka har antagits av direktionen:

 Riktlinjer för felsorterings– och överfyllnadsavgift
 Riktlinje hantering av personuppgifter (GDPR)

 Upphandlingspolicy

 Riktlinje incidenthantering (GDPR)

 Policy för krav– och inkassoverksamhet

 Riktlinje informationssäkerhet (GDPR)

 Arbetsmiljöpolicy
 Policy för hantering av personuppgifter
 Informationssäkerhetspolicy

Direktionen har fastställt följande riktlinjer:

 Riktlinjer för upphandling
 Riktlinjer för direktupphandling
 Riktlinjer för hyresgäster (nu upphävd)
 Riktlinjer för kravhantering, anstånd och avbetalningsplaner
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Sydnårkes kömmunålförbund
Antal ledamöter 4, ersättare 4
Ordförande: Veronica Wiberg (t.o.m. september) Andreas Hansson (fr.o.m. oktober)
Årets verksamhet
I Askersund har skulden sjunkit med 0,7 mkr och
uppgår till 1,4 mkr, i Lekeberg och Laxå har skulden ökat något och uppgår nu till 1,5 mkr resp.
0,5 mkr.

Kommunalförbundet svarar för den verksamhet
som åligger förbundet enligt förbundsordning
och samarbetsavtal.

Under år 2020, i december, har förbundet behövt låna sitt första långfristiga lån. Det uppgår
till 5 mkr och utlånare är Kommuninvest.

Direktion
Under 2020 sammanträdde direktionen vid tio
tillfällen. Samråd/ägarmöten med medlemskommunerna hölls två gånger under året.

Framtiden
I alla kommuner utom Askersund, kommer en
taxehöjning att börja gälla under 2021, från årsskiftet i Hallsberg och Lekeberg, och från 1 april
i Laxå. Askersunds taxa har inte höjts sedan
2017.

Ekonomi
Förbundet har skuld till samtliga abonnentkollektiv.
Den största skulden är fortfarande till Hallsbergs
abonnentkollektiv, här har skulden sjunkit rejält
ner till 3,6 mkr vid årsskiftet 2020/2021. Det är
en minskning med 2,4 mkr sedan föregående
årsskifte.

Flerårsplanen i budget 2021-2023, visar att taxehöjningar kommer att behövas i Askersund och
Laxå till 2022. Hallsberg och Lekebergs taxor bedöms räcka för att finansiera verksamheten
hela planperioden ut, dvs. till och med 2024.
Målsättningen är att förbundet på sikt ska ha en
så likriktad taxa som möjligt för samtliga ingående kommuner. Detta arbete behöver göras
stegvis och varje år.
En likartad taxa innebär också att utbudet av
tjänster är densamma i alla kommuner. Här pågår ett arbete med utveckla servicen till kommuninnevånarna och i det utbudet av tjänster.
En inriktning på det framtida avfallsarbetet är,
som tidigare nämnts, att minska mängden avfall
och att öka återanvändning och återvinning.
Som också tidigare nämnts ska inpasseringssystemet ”Grönt kort” införas på samtliga återvinningscentraler. Detta möjliggörs i takt med att
förbundet bygger nya återvinningscentraler i de
övriga tre kommunerna. Askersund har redan
Grönt kort infört, vilket uppskattas mycket.
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Driftredövisning
Driftredovisningen
Budgeten bygger på självkostnad. Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Samtliga intäkter och kostnader är
redovisade per ansvar dvs. per kommun tillika abonnentkollektiv.

Redovisning per kostnadskategori
Belopp i tkr
Kostnadskategori
Totalt hela förbundet

Utfall 2019 Budget 2020

Utfall 2020

Avvikelse
Budget/Utfall

Intäkter

+ 43 278

+ 42 382

+45 568

+ 3 186

Kostnader

- 43 425

- 45 430

-48 383

- 2 953

- varav personalkostnader

- 11 604

- 11 700

-11 870

-170

- varav kapitalkostnader

- 1 632

- 1 929

-1 507

+ 422

- varav lokalkostnader

- 1 066

- 1 012

-1 033

- 21

- varav övriga kostnader

- 29 123

- 30 789

-33 973

-3 184

- 147

- 3 048

-2 815

+ 233

Nettokostnad

Redovisning per Ansvar/kommun/Abonnentkollektiv
Belopp i tkr
Utfall 2019 Budget 2020
Ansvar/Kommun/ Abonnentkollektiv

Utfall 2020

Avvikelse
Budget/Utfall

Hallsberg

- 1 176

- 1 894

- 2 362

- 468

Askersund

+ 196

- 1 066

- 728

+ 338

Laxå

+ 160

- 554

+ 188

+ 742

Lekeberg

+ 673

+ 466

+ 87

- 379

Nettokostnad

- 147

- 3 048

- 2 815

+ 233

Budget 2020

Utfall 2020

Redovisning per Verksamhet
Belopp i tkr
Verksamhet totalt hela förbundet

Utfall 2019

Avvikelse
Budget/Utfall

Avfallsintäkter

+ 35 348

+ 34 952

+ 36 118

+ 1 166

Insamling hushållssopor

- 12 378

- 12 601

- 11 946

+ 655

Omhändertagande hushållssopor

- 8 102

-8 822

- 8 102

+720

Slamhantering

+ 887

+ 610

- 885

- 1 495

Återvinningscentral

- 9 882

- 10 822

- 11 003

- 181

Gemensamma OH-kostnader

- 6 020

- 6 365

- 6 997

- 632

- 147

- 3 048

- 2 815

+ 233

Nettokostnad
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Driftredövisning
Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall 2020

+ 12 131

+ 12 099

+ 11 996

- 103

Insamling hushållssopor

- 4 949

- 4 894

- 4 453

+ 441

Omhändertagande hushållssopor

- 2 990

- 3 422

- 3 209

+ 213

Slamhantering

+ 482

+ 450

+ 203

- 247

Återvinningscentral

- 3 666

- 3 863

- 4 334

- 471

Gemensamma OH-kostnader

- 2 184

- 2 264

- 2 565

- 301

Nettokostnad

- 1 176

- 1 894

- 2 362

- 468

Belopp i tkr
Askersund

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall 2020

+ 11 284

+ 11 007

+ 11 669

+ 662

Insamling hushållssopor

- 3 518

- 3 665

- 3 698

- 33

Omhändertagande hushållssopor

- 2 471

- 2 427

- 2 195

+ 232

-4

- 210

- 917

- 707

Återvinningscentral

- 3 309

- 3 873

- 3 527

+ 346

Gemensamma OH-kostnader

- 1 786

- 1 898

- 2 060

- 162

Nettokostnad

+ 196

- 1 066

- 728

+ 338

Belopp i tkr
Hallsberg
Avfallsintäkter

Avfallsintäkter

Slamhantering

ÅRSREDOVISNING 2020
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Budget/Utfall
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Driftredövisning
Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet
Belopp i tkr
Laxå

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall 2020

Avvikelse
Budget/Utfall

Avfallsintäkter

+ 5 173

+ 5 064

+ 5 686

+ 622

Insamling hushållssopor

- 1 726

- 1 882

- 1 690

+ 192

Omhändertagande hushållssopor

- 1 172

- 1 324

- 1 326

-2

Slamhantering

+ 124

+ 75

- 199

- 274

Återvinningscentral

- 1 299

- 1 449

- 1 196

+ 253

Gemensamma OH-kostnader

- 940

- 1 038

- 1 087

- 49

Nettokostnad

+ 160

- 554

+ 188

+ 742

Budget 2020

Utfall 2020

Avvikelse
Budget/Utfall

Belopp i tkr
Lekeberg

Utfall 2019

Avfallsintäkter

+ 6 759

+ 6 782

+ 6 767

- 15

Insamling hushållssopor

- 2 184

- 2 160

- 2 105

+ 55

Omhändertagande hushållssopor

- 1 469

- 1 649

- 1 372

+ 277

Slamhantering

+ 285

+ 295

+ 28

- 267

Återvinningscentral

- 1 608

- 1 637

- 1 946

- 309

Gemensamma OH-kostnader

- 1 110

- 1 165

- 1 285

- 120

Nettokostnad

+ 673

+ 466

+ 87

- 379
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Driftredövisning
Driftredovisning

Den nu föreslagna taxehöjningen kommer att
medföra att tillkommande kostnader till följd
av föreslagen býggnation kommer att täckas
men att saldot, som fortfarande är positivt i
Hallsbergs resultatutjämningsfond, succesivt
kommer att minska.

Totalt sett i hela förbundet
Enligt budget 2020 tilläts förbundet ha en
nettokostnad på 3 048 tkr.
Verkligt utfall blev 2 815 tkr. Det är 233 tkr
bättre än budget.

Återvinningscentralen är 2020 dyrare än budget, 471 tkr. Det är främst köpta tjänster, dvs.
mängderna avfall som blivit dyrare. Insamling
hushållssopor och omhändertagande av desamma har en lägre nettokostnad än budgeterat.

Omslutningen totalt ökade med 3 mkr på både
intäkts– och kostnadssidan. Förklaringen till det
är ändrad redovisningsprincip av slammet.
Tidigare är har slammet redovisats netto i Laxå
och Askersund, då entreprenören skötte debiteringarna. Från och med april 2020, har vi
nya, dyrare slamavtal, och vi sköter debiteringarna själva. Därmed redovisas intäkter och
kostnader för sig i den ekonomiska redovisningen, (brutto).

Askersund redovisar en nettokostnad på 728
tkr mot budgeterad nettokostnad på 1 066 tkr,
sålunda 338 tkr bättre än budget.
I Askersund blev intäkterna 662 tkr högre än
budgeterat. Den verksamhet som blev dyrare
än budgeterat, är Slammet med 707 tkr.

Det har också medfört att intäkterna släpar
efter med en till två månader, då vi måste invänta tömningsunderlag från entreprenören,
innan vi kan debitera kund. År 2020 har slammet därför kostat 1,5 mkr mer än budget.

Laxå redovisar en nettointäkt på 188 tkr mot
budgeterad nettokostnad på 554 tkr. Det är
742 tkr bättre än budget. Det är glädjande då
saldot i Laxås resultatutjämningsfond fortfarande är blygsamt.

Vi har inte heller kunnat höja taxorna som planerat, från juni 2020, vilket i sig har medfört att
vi inte har kostnadstäckning på slammet. Alla
fyra abonnentkollektiven går back på slammet.

Förklaringen i Laxå är i första hand att vi här
höjde taxan från första juni, utan att justera
budgeten i motsvarande grad. En andra höjning
av taxan kommer att ske från 1 april 2021. På
Återvinningscentralen blev nettokostnaden
lägre. Det i sin tur förklaras av att personalkostnaderna blev något lägre än budget.

Vi räknar med att 2021 kommer att vara det
första året då vi har tolv månader kostnader
och intäkter på samma år. Kostnaderna däremot finns med i redovisningen fullt ut redan
2020.
Redovisat per Ansvar/kommun

Lekeberg redovisar en nettointäkt på 87 tkr,
mot budgeterat 466 tkr, sålunda 379 tkr sämre
än budget, men alltjämt en nettointäkt.

Hallsberg redovisar en nettokostnad på 2 362
tkr mot budgeterat 1 894 tkr. Det är 468 tkr
”sämre” än budget. Då både budget och redovisning visar att kostnaderna överstiger intäkterna, så ger det på sikt ett underlag att höja
taxan.

ÅRSREDOVISNING 2020

I Lekeberg är det förutom Slamhanteringen,
Återvinningscentralen som blev dyrare än
budgeterat. Avvikelsen uppgår till 309 tkr. Förklaringen är som i Hallsberg, större mängder
avfall och därmed högre entreprenörskostnader.
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Investeringsredövisning
Investeringsredovisning

Finansiering
För att möjliggöra finansiering av investeringsprojekten, har förbundet arbetat fram
en investeringsplan för åren 2020—2025,
där alla, nu kända, investeringar har listats
under perioden. Planens summa uppgår till
145 mkr.

Under 2020 har arbetet inför bl.a. byggande
av nya ÅVC:er i Lekeberg, Laxå och Hallsberg
intensifierats.
Över huvud taget har det varit mycket arbete som hänger samman med investeringsprojekten, såsom framtagande av kalkyler
och nya taxor, workshops, projektmöten,
upphandlingar, underlag till politiska beslut,
förankring i medlemskommunerna etc.

Denna plan har sedan beslutats i alla fyra
kommuners fullmäktigeförsamlingar, enligt
§ 13 i Förbundsordningen. Samtliga medlemskommuner har även fattat beslut om
borgen för byggande av resp. återvinningscentral.

Arbetet har förskjutits under året, då de politiska processerna i kommunerna har dragit
ut på tiden.

Under december månad uppstod likviditetsproblem, vilket har medfört att förbundet,
för första gången, har lånat pengar av Kommuninvest. Lånet uppgår till 5 mkr, vilket
storleksmässigt motsvarar de hittills nedlagda utgifterna på investeringsprojekten.

Följande investeringsprojekt har dock påbörjats:
Återvinningscentraler
Återvinningscentraler Utfall (tkr) Kalkyl (tkr)
Nedlagda utgifter
t.o.m. 2020-12-31
Projekt 10360
Hallsberg ny ÅVC

53

40 000

554

24 000

Projekt 10363
Lekeberg ny ÅVC

3 856

34 000

SUMMA:

4 463

98 000

Projekt 10362
Laxå ny ÅVC

En annan bidragande orsak till lånebehovet,
är att de föreslagna taxehöjningarna, från 1
juni 2020, har senarelagts till årsskiftet
2020/2021 för tre av fyra kommuner. I Laxå
genomfördes en delhöjning 1 juni 2020, och
en andra höjning kommer att ske per den
1 april 2021.

Övriga projekt
Nedlagda utgifter
t.o.m. 2020-12-31

Utfall
(tkr)

Uppgift enligt investerings-plan
(tkr)

Projekt 10370
Omlastningsstation
Tomta

32

4 000

Projekt 10710
Skärmtak över sopbilar
vid Asd ÅVC

15

400

SUMMA:

47

4 400

TOTAL utgift per 2020-12-31:

ÅRSREDOVISNING 2020
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Resultåtråkning
Utfall
20191231
Belopp i tkr

Utfall
20201231

Avvikelse

Budget
2020

Not
43 356
- 41 766
- 1 636

45 549
- 46 785
- 1 509

42 382
- 43 031
- 1 929

+ 3 167
- 3 754
+ 420

- 46

- 2 745

- 2 578

- 167

25
-126

19
-89

+ 19
+ 381

Finansnetto

- 101

- 70

0
- 470
- 470

Resultat före extraordinära poster

- 147

- 2 815

- 3 048

+ 233

Årets resultat före avsättning till resultatutjämningsfonder

- 147

- 2 815

- 3 048

+ 233

147

2 815

3 048

- 233

0

0

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Avgår avsättning till resultatutjämningsfonder,
netto
Årets resultat

ÅRSREDOVISNING 2020

16

Page 131 of 216

+ 400

Ekonomisk redovisning

Bålånsråkning
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, Pågående arbeten

6

480

4 510

Maskiner och inventarier

7

4 029

2 520

4 509

7 030

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

8

9 067

9 146

Kassa och bank

9

13 021

12 484

Summa omsättningstillgångar

22 088

21 630

SUMMA TILLGÅNGAR

26 597

28 660

Kommunalförbundet har inte några avsättningar

0

0

Summa avsättningar

0

0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, allt redovisas som
resultatutjämningsfonder
Avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

10

0

5 000

Kortfristiga skulder

11

26 597

23 660

Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg

6 012

3 650

Varav Resultatutjämningsfond Askersund

2 108

1 379

288

476

1 447

1 535

Summa skulder

26 597

28 660

SUMMA
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

26 597

28 660

Varav Resultatutjämningsfond Laxå
Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg
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Kåssåflödesånålys
Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Not

2019-12-31

2020-12-31

0

0

1 636

1 509

Justering för gjorda avsättningar

0

0

Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

0
0

0
0

1 636

1 509

- 1 240
0
- 3 746

- 79
0
- 2 937

- 4 986

- 3 016

- 554

- 4 030

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

- 554

- 4 030

0

5 000

Amortering av skuld

0

0

Anslutningsavgifter vatten och avlopp

0

0

Långfristig skuld investeringsbidrag

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

Minskning av långfristiga fordringar

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

5 000

Årets kassaflöde

- 3 904

- 537

Likvida medel vid årets början

16 925

13 021

Likvida medel vid årets slut

13 021

12 484

Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

13

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder och avsättningar

14
15

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

16

Kassa flöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

ÅRSREDOVISNING 2020
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Upplysningår
Resultaträkning (tkr)
Not 1: Verksamhetens intäkter
2019 2020
Taxor och avgifter
41 800 43 684
Övrigt
1 556 1 865
Summa

43 356 45 549

Not 2: Verksamhetens kostnader
2019 2020
Löner och soc avg
- 11 080 - 11 377
Pensionskostnader
- 536 - 501
Inköp av anl och uhållsmtrl
- 39
- 175
Bränsle, energi och vatten - 1 300 - 1 203
Entreprenader och köp av
- 22 058 -27 306
vht
Lokal- och markhyror
- 2 129 - 2 067
Förbrukn invent o mtrl
- 1 667 - 1 535
Lämnade bidrag och transfereringar
Reaförluster
Övriga kostnader
- 2 957 - 2 621
- varav kostnad för revision - 195 - 190
Summa

Balansräkning (tkr)
Not 6: Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Ingående bokfört värde
Pågående ny-, till– och ombyggnad
Försäljning mm
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Summa

- 41 766 - 46 785

2019

2020

0

480

480

4 030

0
0
0
480

0
0
0
4 510

2019
5 591
74
- 1 636
4 029

2020
4 029
0
- 1 509
2 520

2019
6 334
68
1 721

2020
6 170
0
2 202

944

774

9 067

9 146

Not 3: Avskrivningar
2019 2020
Planenliga avskrivningar på
materiella anläggningstill- 1 636 - 1 509
gångar
Nedskrivning
Summa
- 1 636 - 1 509

Not 7: Maskiner, fordon och
inventarier
Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Försäljning mm
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Summa

Not 4: Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Ränteintäkter o inkassoavg
kundfordringar
Övriga finansiella intäkter
Summa
Not 5: Finansiella kostnader

2019
0

2020
0

25

19

0
25

0
19

2019
Räntekostnader långfristiga
0
lån
Räntekostnader pensioner
Räntekostnader lev- o bankskulder
Övr fin kostn
- 126
Summa
- 126
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Not 8: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Moms

2020
0

Förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter

-

Summa

- 89
- 89
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Upplysningår
Not 9: Kassa och bank
Bankkonto
Summa

2019
13 021
13 021

2020
12 484
12 484

Not 10: Långfristiga skulder
Låneskuld
Ingående balans
Årets nyupplåning
Årets amortering
Utgående balans
Summa

2019

2020

0
0
0
0
0

0
5 000
0
5 000
5 000

Not 11: Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter, inkl. särskild löneskatt
VA-skuld till Hallsbergs VAkollektiv
VA-skuld till Askersunds VAkollektiv
VA-skuld till Lekebergs VAkollektiv
Skuld till Hallsbergs Avfallskollektiv
Skuld till Askersunds Avfallskollektiv
Skuld till Laxås Avfallskollektiv

2019
4 134
2 770

2020
3 794
2 847

1 334

1 553

5 075

5 265

908

198

2 365

2 190

6 012

3 650

2 108

1 379

288

476

2019

2020

Sydnärkes kommunalförbunds
Kansli, hyra till Hallsbergs kommun

285

289

Del i Gatukontoret, hyra till
Hallsbergs kommun

372

379

Hyra av Hallsbergs ÅVC

309

309

Hyra av Laxås ÅVC

66

66

Hyra av Lekebergs ÅVC *

107

-

Hyra av Askersunds ÅVC

958

998

2 097

2 041

Hyror

Summa hyra


Förbundet förvärvade
Lekebergs ÅVC
2019-12-19

Upplysning om framtida lokalhyreskostnader

Skuld till Lekebergs Avfalls1 448
kollektiv
Upplupna kostnader/förutbet
155
intäkter
Övrigt
0
Summa
26 597
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Not 12: Hyra

1 535

Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: Totalt 6 objekt med 4 olika hyresvärdar.
Hyresavtal som förfaller:
Inom 1 år
1-3 år


773

Förbundet kommer att
förvärva samtliga (nya)
ÅVC:er under 2021

0
23 660

20

Page 135 of 216

2019

2020

941
1 498

1 227
670

Upplysningar

Upplysningår
2019

2020

Not: 13 Justering för avskrivningar

1 636

1 509

Not: 14 förändring kortfristiga fordringar, kontogrupper 15-17

- 1 240

- 79

Not: 15 Förändring
kortfristiga skulder, kontogrupp 25-29

- 3 746

- 2 937

Not: 16 Investering i materiella anläggningstillgångar, konto 1241 och
1249, samt konto 117x

- 554

- 4 030

0

5 000

Not: 17 Nyupptagna lån,
Kommuninvest
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Den kömmunålå årsredövisningen
Lagregler

Innehåll

Kommunallagen stadgar (8 kap 17 § KL) att årsredovisningen ska lämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen
avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige.
Det bör inte ske innan fullmäktige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Den Kommunala
redovisningslagen reglerar innehåll och utformning av
den kommunala årsredovisningen. Rådet för kommunal redovisning, som bildades i samband med lagens
införande, har genom sin normgivning arbetat med att
förtydliga och utveckla god redovisningssed för kommunsektorn. Direktionen har ansvaret för att upprätta
årsredovisningen.

Årsredovisningen skall bestå av: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys (kassaflödesanalys).
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen redovisar en översikt över
utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet.
Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i
resultat- eller balansräkning men som är viktiga för
bedömningen av kommunalförbundets ekonomi. I
förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga
händelser under året, kommunalförbundets förväntade utveckling, samt drift- och investeringsredovisning. Andra förhållanden som är av betydelse för
styrningen och uppföljningen av kommunalförbundets verksamhet ska också ingå i förvaltningsberättelsen.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning stadgar i kapitel 4 om Allmänna bestämmelser
om årsredovisning.
Upprättande av årsredovisning

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys
Årsredovisningen framställs av kommunalförbundets
ekonom och förbundschef.

I resultaträkningen redovisas det ekonomiska utfallet
av kommunalförbundets verksamhet. Den ekonomiska ställningen vid årets slut redovisas i balansräkningen. Kassaflödesanalysen redovisar verksamhetens finansiering. Tilläggsupplysningar i form av noter
ger ytterligare förklaringar till posterna. De återfinns
i anslutning till resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys.

Syfte
Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare,
politiker och andra intresserade en bild av hur kommunalförbundets verksamhet och ekonomi har utvecklats under året. Årsredovisningen ger också svar
på hur det verkliga resultatet blev i förhållande till
budgeten. Den beskriver utveckling och händelser under en passerad period och tillståndet vid periodens
slut. Årsredovisningen redovisar fakta och ligger till
grund för bedömningar av utvecklingen och utkrävande av ansvar. Årsredovisningen är ett viktigt dokument för att säkra insyn i en verksamhet och ta ställning till graden av effektivitet. För att årsredovisningen
ska kunna fullgöra uppgiften fordras att den är tillgänglig och att informationen är av hög kvalitet. Den
ekonomiska redovisningen ska upprättas i enlighet
med god redovisningssed.

ÅRSREDOVISNING 2020

Målgrupper
Kommunalförbundet lämnar årsredovisningen till
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Andra
målgrupper är externa intressenter i form av medborgare, kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter.
Revision
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska
revisorerna bedöma om bokföringen och årsredovisningen, upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt god redovisningssed. Räkenskaperna skall ge en rättvisande bild av resultat och
ställning.
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Redövisningsprinciper
Kommunalförbundet
Sydnärkes kommunalförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning. Kommunalförbundet tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning eller dess
företrädare.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen
motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för
planenliga avskrivningar.
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs
i huvudsak linjärt för tillgångens bedömda nyttjandetid baserat på anskaffningsvärde. Vägledning
hämtas i idéskriften från Rådet för kommunal redovisning. Befintliga och nya fordon, sopbilar och lastmaskin, skrivs i regel av på fem år, utom den lilla
lastmaskinen i Askersund som skrivs av på tio år.

Särskild löneskatt
Löneskatten som belastar årets resultat, avser föregående års pensioner.
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet
Över- respektive underskott för verksamheter med särskilda avgiftskollektiv ska enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning redovisas som skuld till respektive fordran på kollektivet.
Kommunalförbundet redovisar skulderna till och fordran
på resp. avfallskollektiv. Detta förfaringssätt innebär att
kommunalförbundet inte redovisar något Eget kapital.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till
föregående bokslut.

Komponentavskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har gjort bedömningen att tillgångarna, varje sopbil och lastmaskin utgör en avskrivningskomponent.
Avskrivning osäkra fordringar
Vi har ett samarbete med Intrum gällande kravhanteringen. Förbundet arbetar aktivt med de utestående fordringarna löpande, och skriver av de vi har
bedömt som osäkra. En del fordringar handläggs av
kronofogdemyndigheten. Det händer även att vi
går så långt som till tingsrätten för att få in våra och
kommunernas pengar.
I de fall det även är VA-intäkter på fakturan, tas
kontakt med resp. kommun om i vilken utsträckning vattenavstängning ska tillämpas som påtryckningsmedel och om ev. avskrivning ska göras.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell
leasing, dvs hyra. Kostnaden för leasingen redovisas sålunda som en driftskostnad. Vid årsskiftet
2018/2019 har inte kommunalförbundet längre
några leasingavtal.

ÅRSREDOVISNING 2020
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Sydnärkes kommunalförbund
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Askersunds kommun
Hallsbergs kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Sydnärkes
kommunalförbunds verksamhet (organisationsnr 222000-3095) av dess direktion under 2020.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal
verksamhet samt förbundsordningen. Granskningen har genomförts under 2020 med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen, dock behöver föjsamheten till
lag och rekommendationer utvecklas.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Vi bedömer att den finansiella måluppfyllelsen delvis är förenlig med de finansiella målen
eftersom ett av två mål uppfylls.
Vi bedömer att den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen delvis är förenlig med de verksamhetsmässiga målen eftersom sju av tolv verksamhetsmål uppfylls.

Page 140 of 216

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill fogade bilagor.
Hallsberg 2021-03-18

Roland Karlsson

Lars Billström

Ann Lindvall

Gordan Sutic

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (bilaga 1)
Granskning av årsredovisning 2020 (bilaga 2)
Granskning av delårsrapport 2020 (bilaga 3)
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Sydnärkes kommunalförbund
Revisorerna

Revisorernas redogörelse för 2020
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisionsreglemente
och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all
verksamhet och därvid bedöma om verksamheterna sköts på ett ändåmålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Sydnärkes kommunalförbund startade sin verksamhet under 2015 och revisorer för
medlemskommunerna valdes enligt antagen förbundsordning.
De granskningar som genomförts av PwC under 2020 är granskning av delårsrapport och
granskning årsredovisning, se bilaga 2-3.
Revisorernas förvaltning och verksamhet
Under verksamhetsåret har vi haft tre revisionsmöten. Utöver redovisade granskningar av
årsredovisning, delårsrapport och revisionsmöten har vi även även träffat företrädare för
förvaltningsledningen som dokumenterats i minnesanteckningar. Frågor som diskuterats är
bl.a. ekonomi, mål, intern kontroll, direktionens styrning, ledning och uppföljning samt
aktuella frågor.
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt på olika sätt
hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.
Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.

Hallsberg 2021-03-18

Roland Karlsson

Lars Billström

Ann Lindvall

Gordana Sutic
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Granskning av
årsredovisning 2020
Sydnärkes kommunalförbund

Projektledare
Stina Björnram

Revisionsrapport
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Innehållsförteckning
Inledning

3

Iakttagelser och bedömningar

5

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

8

Rekommendationer

9

1
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål som beslutats
avseende god
ekonomisk hushållning?

Delvis Uppfyllt

Är räkenskaperna i allt
väsentligt rättvisande?

Uppfyllt

Förbundet följer inte fullt ut de kraven
enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.

Vi anser att endast ett av de 2 finansiella
målen är uppfyllda.
Det görs ingen sammanfattande
bedömning avseende målen kopplade
till god ekonomisk hushållning.

Inga avvikelser noterade

2
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till
medlemskommunernas fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15
april året efter det år som redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktige inför behandlingen av
årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god
ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

3
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
Granskningen utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning för
redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har genomförts genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-01-29 och
medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika
tillfällen.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.

4
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller inte fullt ut de kraven som finns enligt LKBR och
RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets
investeringsverksamhet.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

5
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God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett måldokument för 2020 innehållande ett antal finansiella mål
och verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att båda de
finansiella målen är uppfyllda, dock kan inte vi göra samma bedömning, se förklaring
nedan.
Finansiella mål

Utfall 2020

Måluppfyllelse

100%-ig avgiftsfinansiering i
alla kommuner.

Målvärde 2020 är att
budgeten skall hållas, vilket
den görs 2020.

Målet uppfyllt

Likartad taxa för samma
tjänst. Skillnad mellan längsta
och högsta avgift.

Målvärde för 2020 saknas.
Det förekommer vissa
skillnader mellan högsta och
lägsta avgift, men genom
taxeförändringarna som gjorts
och som planeras att
genomföras beräknas
skillnaden att minskas.

Dock saknas målvärde för
2020, därför går målet ej att
följa upp för 2020. Förbundet
gör bedömningen att målet
uppfyllt, denna bedömning
kan vi ej göra då målvärde
saknas för 2020.

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att 7 av 12
verksamhetsmål är uppfyllda, att 3 av 12 mål inte är uppfyllda samt att 2 av 12 mål
saknas det resultat för 2020.
Förbundet har sina verksamhetsmål uppdelade inom 3 olika områden: avfallshantering,
bättre service samt attraktiv arbetsgivare. Se sammanställning från uppföljningen av
målen nedan:
Avfallshantering: 4 mål där 2 uppföljda och dessa anses som ej uppfyllda. Totala
bedömningen för avfallshanteringen anses som ej uppnått.
Bättre service: 5 mål där 2 är uppfyllda och för 3 mål är inte helt uppfyllda, men på god
väg. Totala bedömningen anser man att målet är uppfyllt.
Attraktiv arbetsgivare: 3 mål där samtliga är uppföljda utifrån utfall i medarbetarenkät.
Samtliga mål anses som uppfyllda och totala bedömningen är att målen är uppnått.

6
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Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
Förbundet bör på ett tydligare sätt klargöra kopplingen mellan målen och god
ekonomisk hushållning samt att de bör se över hur den sammanvägde bedömningen
inom respektive område görs och ur det hänger ihop med förutsättningarna för att ett
mål skall vara uppfyllt.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget
2020.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande skriftlig bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.

Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

2

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

7
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering
och den ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens resultat
förenligt med de mål som
beslutats avseende god
ekonomisk hushållning?

Delvis Uppfyllt

Förbundet följer inte fullt ut de
kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.

Vi anser att endast ett av de 2
finansiella målen är uppfyllda.
Det görs ingen sammanfattande
bedömning avseende målen
kopplade till god ekonomisk
hushållning.

Är räkenskaperna i allt
väsentligt rättvisande?

Uppfyllt
Inga avvikelser noterade

8
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Rekommendationer
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi direktionen att göra en
sammanfattande skriftlig bedömning avseende målen kopplade till god ekonomisk hushållning.
Vi anser även att man bör anpassa uppställningen i årsredovisningen mer utifrån de krav som
finns i LKBR och RKRs rekommendationer.

2021-03-08

Lars Dahlin
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Sydnärkes kommunalförbund enligt revisionsplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 55 - Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke
(21/KS/90)

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Sydnärke har inkommit med årsredovisning för år 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag




TS Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse angående årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet
Sydnärke
§ 55
21/KS/90
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/90

Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke
Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke har inkommit med årsredovisning för år 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse angående årsredovisning 2020
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DocuSign Envelope ID: 569528A7-56B1-42F3-8C50-D17AB7CADC50

Årsredovisning
2020
Organisationsnummer: 222000–2600
Beslutad av styrelsen: 2020-03-26
Dnr: FS 2021/5

Sida 1
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DocuSign Envelope ID: 569528A7-56B1-42F3-8C50-D17AB7CADC50

Ordförande har ordet
År 2020 har inneburit många utmaningar med bl.a. begränsningar vad gäller fysiska
möten. Vi ser tydligt att pandemin har påverkat oss på ett påtagligt sätt, bl.a. märker vi
detta i att antal deltagare har minskat med cirka 21 %, (antal deltagare år 2020 var 338
deltagare och år 2019 var 430 deltagare.

I spåren av Covid-19 ser vi att behoven av samordning blir allt viktigare. Enligt
Arbetsförmedlingen ökar antalet långtidsarbetslösa och så gör också antalet individer som
sjukskrivs. I detta läge är det viktigt att ingen lämnas ensam. Vi behöver hjälpas åt och vi
behöver samarbeta för att bli starka och kunna utvecklas.

Av de deltagare som avslutades i insatser som förbundet finansierade 2020 betecknades
en stor andel, har fått arbete, redo för arbete eller studier, ett resultat som styrelsen och
med särskild tanke på Covid-19 omständigheterna är nöjd med.

För att säkerställa en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet, utgår förbundet från
den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet.
Förbundsstyrelsen kan verifiera att den i stort har utövat styrning och kontroll över
tilldelat uppdrag under år 2020. Styrelsen anser sig har haft bra kontroll över
verksamheten och bedömer att måluppfyllelsen trots Covid-19 omständigheterna vara
tillräcklig. Därutöver anser styrelsen att redovisat resultat för år 2020, är förenligt med
fastställda mål för ekonomi.
En annan del av arbetet kommer vi att börja se under 2021 i form av visioner och
värdegrund.

2021 då? Ja det är ett år vi ser fram emot på flera sätt. Förhoppningsvis kommer vi under
året att börja närma oss något som kan likna ett normalläge.

Redan direkt efter årsskiftet kommer vi att börja arbeta med regeringsuppdraget till NNS
om att upptäcka våld. Sedan 2019 har det inom NNS och samordningsförbundens
nationella råd pågått ett projekt mot våld, där 13 samordningsförbund som är pilot- och
Grupp2-förbund rutinmässigt använt ett validerat frågeformulär med sju definierade
frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Utvärderingen av projektet har hittills visat
att det är vanligt att man drabbas av våld bland våra deltagare. Avgörande för att upptäcka
detta är att vi helt enkelt frågar. När vi får veta att människor har drabbats kan vi genom
vår samverkan på ett effektivt sätt hjälpa och stödja individen på rätt sätt. Dessa
erfarenheter behöver tillvaratas och spridas. Samordningsförbundet Sydnärke har en
ambition att redan nästa år inkludera oss i detta så viktiga arbete.
Under 2021 kommer vi att verka för att förbättra dialogen oss emellan, skapa
gemensamma strukturer för samarbete och hitta former för att hjälpas åt.

Ett stort tack till alla samverkansparter, beredningsgruppen och personal i de insatser som
förbundet finansierar. Alla bidrar med kompetens och engagemang i vårt gemensamma
arbete för att stödja personer med samordnade rehabiliteringsbehov på vägen till egen
försörjning.
Tack även till vårt förbundskansli och styrelsen.
Inger Trodell Dahl/ordförande

Sida 1
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Innehållsförteckning
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1.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret
2020. Till redovisningen hör 3 bilagor.

Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Askersund, Hallsberg Kumla
och Laxå som medlemmar.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin
hjälp har den ett kansli.
Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar
Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande
parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa
strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det
kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering
Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av
medlen, Regionen Örebro län med en fjärdedel och kommunerna Askersund, Hallsberg,
Kumla och Laxå med resterande fjärdedel.
Under perioden 2019.09.01 – 2020.11.30 finansierades projektet Växa med andra
intäkter från Tillväxtverket.
Verksamhetsidé och vision
Verksamhetsidén: Samordningsförbundet Sydnärke ska vidareutveckla samverkan
mellan myndigheter och andra parter för att personer som behöver ett samordnat stöd
ska få bättre förutsättningar att uppnå egen försörjning.
Vision: Samordningsförbundet Sydnärke ska för sina medlemmar arbeta med
samverkan, så att de kan stötta enskilda individer att uppnå eller förbättra sin förmåga
till egen försörjning”
Förbundets vision bygger på tre hörnstenar:
• Individens behov i fokus
• Möjliggörandet av effektiva och framgångsrika insatser
• Ett tydligt utvecklingsfokus

1.1.

Översikt över verksamhetens utveckling

Hur man organiserat samverkan inom rehabiliteringsområdet har utvecklats först
genom frivillig samverkan sedan 2008 i Sydnärke. Inom beredningsgruppen och
styrelsen har man de senaste åren diskuterat en utveckling av förbundets verksamhet
från att ha varit projektorienterat till största del till att i större utsträckning finansiera
långsiktiga samverkansinsatser.
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet
Antal inlånade anställda

2020
5 971 971
-5 846 583
125 388
51 %
7,4

2019
6 049 407
-5 725 926
323 481
42 %
8,9

2018
5 740 056
-5 820 536
-80 480
16 %
8,9

2017
5 795 388
-6 326 414
-531 026
19 %
8,9

2016
6 249 712
-6 282 035
-32 323
56 %
8,9

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning

För att lyckas med långsiktiga samverkansinsatser behöver det finnas en enighet hos
förbundets samtliga parter om behovet av en myndighetsgemensam insats för
personer som behöver samordnad rehabilitering.

För att möjliggöra att insatsen möter rätt behov behöver insatsen vara flexibel och det
ska göras en revidering av prioriteringar inom processens inriktning löpande dock
minst en gång årligen.

Under 2020 har Samordningsförbundets insatser kostat 4 582 206 kr. Under 2019
betalade Samordningsförbundet ut 4 383 292 kr i insatsmedel. Den totala summan för
insatsmedel har alltså ökat med 50 206 kr, dvs. en ökning med cirka 5%

1.3.

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har det uppstått en del hinder i arbetsprocessen, bl.a. pga. virusutbrottet.

Styrelsen har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar/kan
komma att påverka förbundets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka
den finansiella rapporteringen framåt.
a) I denna bedömning har vi kommit fram till att inflödet av deltagare minskade
med 21 %.

1.4.

b) b) Vi bedömer att påverkan på förbundet är begränsad till tiden som pandemin
pågår.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att
fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga
projekt utan mer som långsiktiga samverkansverksamhet.
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få
stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och
individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.

Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet
mellan parterna att fungera mer effektivt.
Hur budgetar och målsättningar tas fram utgår från att Samordningsförbundet
Sydnärke uppdrag är att ge stöd och utveckla nya former för organisation och
arbetssätt kring rehabilitering mot arbete. Insatserna utgår från Sydnärkes behov och
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förutsättningar – och alltid med individens fokus i fokus. Finansieringen sker
gemensamt, med olika delar från staten, regionen och kommunerna.

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande
organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i
förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter för kommunerna
(Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå) och Region Örebro län. Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan företräds av tjänstemän.
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

2020 års verksamhetsplan och budget har tagits fram i dialogform och med stöd av
kanslipersonal. Styrelsen uppföljning av verksamheten via kontinuerliga
verksamhetsrapporter vid varje styrelsemöte.

Styrelsen beslutar om mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande ska
användas. Styrelsen stödjer också samverkan mellan parterna.
Beredningsgruppen bereder ärenden inför styrelsen. Gruppen ska också utveckla
styrelsens intentioner i de finansierade insatserna och samarbetet mellan
organisationerna. Beredningsgruppen återför information från Samordningsförbundet
till den egna organisationen. Slutligen ska beredningsgruppen identifiera behov av
samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där
samverkan behövs.
Andra förhållanden av betydelse för styrning, uppföljning och kontroll
Rutiner för en bra styrning, uppföljning och för att säkerställa att förbundet bedriver
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt är bl.a. följande:
• Lö pande kvartalsrapportering lä mnas till styrelsen.
• Ekonomisk redovisning sker i samband med varje styrelsesammanträ de.
• Alla insatser som finansieras av fö rbundet som vä nder sig till individer och på gå r
minst ett å r rapporterar varje kvartal insatsens process och resultat enligt en
bestä md mall. Vid avslut av å ret lä mnas en slutrapport ö ver hela perioden.
• En riskanalys lä mnas 1 gå ng/å r till styrelsen.
• Internkontroll genomfö rs lö pande under å ret och en sammanstä llning lä mnas till
styrelsen vid slutet av å ret.
• Alla deltagare fö ljs upp i SUS (Sektorsö vergripande system fö r uppfö ljning av
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområ det)
• Dä rtill utvä rderas olika indikatorer fö r finansiell samverka i det kvalitativa
enkä tverktyget som fö reningen Nationella Nä tverk fö r Samordningsfö rbund (NNS)
har utvecklat. Enkä tverktyget som mö jliggö r bedö mning av kvalitet avseende
Samordningsfö rbundens verksamhet ö ver tid, mö jliggö r jä mfö relser mellan
fö rbund samt ger fö rbund och ingå ende parter ett stö d fö r att fö rbä ttra
samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Dessutom ger enkä terna
mö jlighet att aggregera data nationellt.
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1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och
ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet, utgår förbundet
från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet.

Förbundsstyrelsen kan verifiera att den i stort har utövat styrning och kontroll över
tilldelat uppdrag under år 2020. Styrelsen anser sig har haft bra kontrollen över
verksamhetens och bedömer att måluppfyllelsen trots Covid-19 omständigheterna
vara tillräcklig. Styrelsens bedömer att förbundet genom de insatser man finansierat
under året har nått sin målbild/vision. Därutöver bedömer styrelsen att redovisat
resultat för år 2020, tål en granskning och är därmed förenligt med fastställda mål för
ekonomi.

Redovisning av målgrupper
Samordningsförbundets insatser riktar sig till personer i åldrarna mellan 16–64 år,
som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden
eller annan varaktig försörjning samt även personer med behov av samordnade
förebyggande insatser.
En behovsinventering genomförs varje år och som används för att styrelsen ska kunna
fastställa sina prioriteringar vad gäller målgrupper.

Styrelsen har därför för år 2020, valt att prioritera följande målgrupper:
• Unga vuxna med psykisk ohälsa, med eller utan aktivitetsersättning.
• Kvinnor av utländsk härkomst som inte har någon aktivitet, och
är/eller sjukskrivna.
• Ungdomar inom funktionsstöd/ socialpsykiatrin, som bedöms redo
att prövas mot arbetslivet.

Insatsbeskrivning, individinriktade, se bilaga 1 och 2
Vad gäller individinriktade insatser så har förbundets insatser nått till 338 individer,
varav 60% har varit kvinnor och 40% män.

Vi vill uppmärksamma medlemmarna på att förbundet har sedan hösten 2020 saknat
möjlighet att komma åt rapporter och mycket annat i databasen SUS som förvaltas av
Försäkringskassan. Under hösten 2020 genomförde IT på Försäkringskassan ett byte
av rapportgenerator från WebFocus till OBIEE som har resulterat att mycket fel och
brister har uppmärksammats i rapporterna.
Bytet av rapportgenerator var varken förankrat med Samordningsförbund eller NNS
(Nationella nätverket för samordningsförbund).

Konsekvenserna av detta byte har begränsat förbundets möjlighet till att dra säkra
statistiska slutsatser för verksamhetsåret 2020. Därför är statistiken som presenteras i
bilaga 3 ganska begränsad.
Försäkringskassan arbetar med att åtgärda dessa fel och brister.
Nya individinriktade aktiviteter och stöd i Covid-tider
•
•

Enskilda, digitala samtal/avstämningsmöten via sms, telefon, Skype, Meet och Facetime
som har stort värde
Promenadmöten, med avstånd mellan arbetscoach och deltagaren så länge vädret tillät
det.
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Sammanfattning för de individinriktade insatserna
Utifrån verksamhetsplanen och projektbeskrivningar så skulle förbundets insatser nå
ut till 295 individer och för 2020 blev resultatet 215 individer, varav flertalet var
kvinnor, vilket stämde väl överens med insatsernas mål. Jämfört med verksamhetsåret
2019 där insatserna nådde ut till 263 individer, är antalet deltagare under 2020 lägre.
Den pågående Covid-19 pandemin har medfört en minskning av antal deltagare med
27%. Detta beror på att deltagare av oro har tackat nej att påbörja insats eller att
deltagare inte kunnat erbjudas plats.

Av de under 2020 avslutade 150 deltagarna har 88 individer gjort stegförflyttningar till
anställning, studier, aktualiserats som aktivt arbetssökande, fått stöd till insatser på
Arbetsförmedlingen, till daglig verksamhet, till praktik via kommunen och för största
gruppen av deltagare, till arbetslivsinriktad rehabilitering genom Coachingteamet.

Samlad bedömning vad gäller måluppfyllelse enligt indikatorer för
finansiell samordning, år 2020
Hos 11 av 17 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i 3
till är det insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. I två av
indikatorerna är det lägre jämfört med rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med
förra året ökar i 8 av indikatorerna men sjunker i 2 av indikatorerna. Det kan vara en
effekt av pandemin.
Volym av data är kontrollerat och bedömt av tillräcklig omfattning. Data rymmer
uppgifter från insatser finansierade av Samordningsförbundet. Se bilaga 2

Insatsbeskrivning, struktur övergripande, se bilaga 1 och 2
• Förbundet genomförde en uppdatering av den senaste behovsinventeringen, som
gjordes på kommunnivå 2019. Syftet med behovsinventeringen är att utveckla
verksamheten i en riktning som efterfrågas av medlemmarna.
• Förbundet har sjösatt projektet Drivbänk, som är finansierad av Leader Mellansjölandet.
Målet med projektet är att mobilisera civilsamhället för att etablera en
paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer i Kumla, Hallsberg, Laxå och
Askersund. Att skapa sektorsövergripande samsyn kring hur vi kan uppmuntra
tillkomsten av nya sociala företag, samt att undersöka och stödja förutsättningar för
idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan det offentliga och den idéburna sektorn.
Balanskravsresultat 2020 (i kr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Balanskravsresultat

125 388
0
0
0
0
0
125 388
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1.6.

Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har ingen anställd personal.

Insatserna har påverkats av sjukskrivningar.

1.7.

Förväntad utveckling

Vi har sedan starten år 2008 arbetat för att få ihop samverkanspusslet. Olika direktiv,
regleringar och ambitioner kan göra vardagen i ett samordningsförbund komplicerad.
Därutöver kommer Covid-19 och åtgärderna som syftar till att minska
smittspridningen få stora konsekvenser för länets regionala ekonomi och
arbetsmarknad.

Den pågående pandemin är en annan typ av kris än vad som tidigare upplevts i modern
tid. Den skiljer sig tydligt från både 1990-talskrisen och finanskrisen 2008 då det i
grunden rör sig om en hälsokris som på kort sikt har fått drastiskt negativa
konsekvenser för hela världsekonomin.
Arbetsmarknaden i Örebro län har under året påverkats dramatiskt som en följd av
Covid-19 och olika former av restriktioner. Arbetslösheten, särskilt den öppna
arbetslösheten, har ökat kraftigt och länet har sedan april haft en stor ökningstakt av
öppet arbetslösa. Framför allt unga och utrikesfödda drabbades tidigt under pandemin
av ökad arbetslöshet, vilket delvis förklaras av att dessa grupper i stor utsträckning
arbetar inom branscher som påverkats hårt av pandemin.
Osäkerheten om framtiden är stor. Hur smittspridningen och möjligheten till
vaccinering utvecklas framöver i Sverige och i omvärlden kommer att ha avgörande
betydelse. De planerade vaccinationsinsatserna ger hopp inför 2021 både när det
gäller folkhälsa och ekonomi. Samtidigt är utvecklingen avseende arbetsmarknad och
ekonomi under de närmaste månaderna mycket osäker. Ju längre tid olika
restriktioner kvarstår desto mer sannolikt att arbetslösheten kommer vara kvar på
höga nivåer. Även de olika stödåtgärderna och i vilken utsträckning de förmår dämpa
de negativa konsekvenserna har stor betydelse för den framtida utvecklingen.

Utrikesfödda har under lång tid haft en betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda, framförallt utrikesfödda kvinnor. Under 2010-talet har sysselsättningsgraden
kontinuerligt stigit både bland inrikes-och utrikesfödda. Eftersom utrikes födda har
stått för merparten av jobbtillväxten har gapet mellan inrikes-och utrikesföddas
sysselsättningsgrad minskat, om än i långsam takt. Till följd av det rådande läget på
arbetsmarknaden väntas sysselsättningsgraden för utrikes födda att minska i hög
omfattning. Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningsgraden för utrikesfödda 16–64 år faller från 66,6 procent under 2019 till under 60 procent 2021.
Det skulle innebära den lägsta sysselsättningsgraden för utrikes födda under hela
2000-talet.

Vi bedömer att belastningen på offentliga medel är högre i länet än den är i riket, det
finns ett stort utanförskap både vad gäller sjukskrivningar, arbetslöshet samt individer
försörjda via försörjningsstöd. Våra medlemmar uttrycker en oro över att denna grupp
kommer att öka i framtiden. För länets totala utveckling är det viktigt att vi
tillsammans nyttjar de medel som finns för att individer med behov av samordnad
rehabilitering ska nå egen försörjning.
Det som statsmakterna vidare behöver fatta beslut om är åtgärder som direkt riktade
till personer som står långt från arbetsmarknaden, annars riskerar dessa att halka
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ännu långt efter övriga grupper på arbetsmarknaden. Sådana åtgärder kan vara ökade
möjligheter till att studera på Komvux eller folkhögskola och mer riktade åtgärder för
att dessa personer snabbt ska kunna bli jobbredo. Därtill så behöver
Samordningsförbunden mer resurser för att kunna möta dessa grupper.

1.8.

Avvikelser

Förbundet gör även under år 2020 avsteg när det gäller rekommendationen
beträffande hyra av lokal för de insatser som förbundet finansierar.

Motivering
I en tid då de flesta projektorganisationer är utspridda gör förbundet, tvärtom. Därför
har förbundet samlat nyckelpersoner från de olika samverkande myndigheterna under
ett och samma tak. Förbundet tror därför på att den riktiga samverkan, börjar riktigt
på allvar i möten mellan människor. Det hela kom igång på allvar 2017. Sedan dess har
det hänt en hel del. Idag finns drygt 6 nyckelpersoner med olika kompetenser och
bakgrunder på plats i de lokaler som förbundet hyr i Hallsberg.

Vi är helt övertygade att det är i skärningspunkterna mellan olika kompetenser inom
samverkan som nya innovativa tjänster kommer att skapas. Därmed säkerställer
förbundet att finansierade verksamheter drivs på ett ändamålsenligt och
tillfredsställande sätt.
Att förbundet ställer en lokal till de samverkande myndigheternas förfogande ses
också som smörjmedel för att samverkan ska fungera friktionsfritt.

2. Driftsredovisning
Belopp tkr
Nettokostnad

Medlemsavgift
Resultat

Utgående eget
kapital
Likvida medel

Utfall jan-dec
2020

Aktuell budget
jan-dec 2020

Avvikelse utfall –
budget

Bokslut helår
2019

126

-461

588

323

-463

588

-

-

5 234

5 234

1 248

660

125

1 621

Kommentera väsentliga avvikelser.

0

6 049

588

1 123

323

1 805

Förbundet rapporterar ett plusresultat om 125 tkr. mot lagt budget för år 2020 om
-463 tkr. För år 2020 redovisade förbundet ett överskott av eget kapital på cirka 21%,
dvs. 1 % över den rekommenderade nivå för eget kapital.
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3. Resultaträkning
Belopp i kr.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

-1 081

-1 171

125 388

323 481

125 388

323 481

5 971 971
-5 845 502
0
126 469
126 469

1

2

Årets resultat

6 049 407
-5 724 755
0
324 652
324 652

4. Balansräkning
Belopp i kr.

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Korta fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not
3

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Avsättning
Avsättningar för pensioner
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

2020-12-31 2019-12-31
822 845
1 620 609
2 443 454

864 171
1 805 474
2 669 645

2 443 454

2 669 645

125 388
1 122 773

323 481
799 293

1 195 293
2 443 454

1 546 872
2 669 645

-

-

-

4

Ansvarsförbindelser

-
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5.

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.

2020-12-31

2019-12-31

125 388

323 481

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde för den löpande verksamheten

41 326
-351 579
-310 253

2 301 199
-2 635 767
-334 568

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-184 865
1 805 474
1 620 609

-11 087
1 816 561
1 805 474

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

125 388

323 481

6. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter
2020-12-31

Driftbidrag från staten
Driftbidrag från Askersunds kommun
Driftbidrag från Hallsbergs kommun
Driftbidrag från Laxå kommun
Driftbidrag från Kumla kommun
Driftbidrag från Region Örebro län
EU-medel och andra bidrag, Tillväxtverket
Övriga intäkter
Summa

2 617 000
271 397
382 733
135 231
519 139
1 308 500
737 971

5 971 971

2019-12-31
2 633 000
273 459
384 223
136 778
522 039
1 316 500

783 408
6 049 407
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Not 2. Verksamhetens kostnader

Projektmedel
Köp av tjänst verkställande tjänsteman
Köp av administrativa tjänster
Revision
Arvoden
Sociala avgifter
Ersättning förlorad arbetsförtjänst
Övriga personalkostnader
Kurser, konferenser inkl. resekostnader
Övrigt

Summa

2020-12-31

2019-12-31

4 582 206
497 152
265 031
75 870
141 771
54 140
27 133
10 386
87 772
104 040
5 845 502

4 383 892
549 244
227 106
60 595
150 636
65 754
42 700
27 280
142 095
75 454
5 724 756

2020-12-31

2019-12-31

Not 3. Fordringar

Övriga fordringar
Skattekonto
Momsfordran
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa

369 914
22 973
429 958
822 845

94 093
371 694
18 384
380 000
864 171

Not 4. Kortfristiga skulder
2020-12-31

Leverantörsskulder
Revision
Student Consulting, administrativt stöd december
Arbetsförmedlingen upplupen lön december
Elkostnad december
Askersunds kommun
Laxå kommun
Hallsbergs kommun
Kumla kommun
Försäkringskassan
Summa

909 793
65 000
18 808
12 826
91 648

4 340
88 494
4 383
1 195 292

2019-12-31
1 480 965
56 000
9 907
1 546 872
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8. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
Styrelsen beslutar att föra över det ackumulerade överskottet om 1 248 162 kr till
nuvarande årsbudget 2021.
Datum: 2021-03-26

…………………………………
Inger Trodell Dahl
Ordförande

………………………………………….
Annica Moberg
Vice ordförande

…………………………………
Erling Johansson
Ledamot

…………………………………………..
Gunilla Kanrell
Ledamot

…………………………………
Veronica Wallgren
Ledamot

…………………………………………..
Karlsson Erika
Ledamot

…………………………………
Anette Schön
Ledamot

Sida 13
Page 169 of 216

DocuSign Envelope ID: 569528A7-56B1-42F3-8C50-D17AB7CADC50

9. Revisorernas påteckning
Revisionsberättelsen för år 2020 har angivits:
2021-03-26

För staten (FK och AF)

För Region Örebro län

……………………………………..
Lisa Tenggren
Auktoriserad revisor
KPMG AB

……………………………………………
Gunilla Carlsson
Förtroendevald revisor

För Kommunerna i Sydnärke

………………………………………..
Per Ager
Förtroendevald revisor för kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå
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Till styrelsen i Samordningsförbundet Sydnärke, org. nr 222000-2600
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige Örebro län
Kommunfullmäktige i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommun

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Sydnärke för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar respektive De förtroendevalda revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta
verksamheten.



utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Sydnärke org. nr 222000-2600, 2020
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De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Sydnärke för år
2020.
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Sydnärke har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Jönköping 2021-03-26
KPMG AB

Lisa Tenggren

Gunilla Carlsson

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Region Örebro län

Per Ager
Förtroendevald revisor
Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå
Bilagor:
De sakkunnigas rapport
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 56 - Svar på motion - Påbörja arbetet med nollbasbudget
(20/KS/205)

Ärendebeskrivning
Oscar Lundqvist, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion gällande påbörja arbetet
med en nollbasbudget.
Motionärens yrkande är att: Hallsbergs kommun påbörjar arbetet med framtagande av
nollbasbudget där alla utgifter redovisas ned till enskild krona och klassificeras utefter
relevanta grupperingar för enkel överblick kring kommunens totala ekonomi och där politisk
prioritering kan genomföras med god bakgrund kring vad som är tvingat enligt lag och vad
effekterna blir om man minskade eller tog bort en utgift.
Motionärens yrkande är även att arbetet med nollbasbudget redovisas för
kommunfullmäktige senast 12 månader efter att denna motion hanterats och därefter
löpande i lämplig intervall samt att den framtagna nollbasbudgeten helst ska ligga till grund
för beslut av budget år 2022 men senast ligga till grund för beslut av budget år 2023.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) föredrar motionssvaret.
Magnus Andersson (S) yrkar att motionen avslås.
Oscar Lundqvist (SD) föredrar motionen.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar att motionen bifalls.
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner att
kommunfullmäktige är redo.
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Jimmy Olsson (SD), Benny Albertsson (SD), Elin Jensen (SD) och Oscar Lundqvist (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Motionssvar - Nollbasbudget
Motion - Påbörja arbetet med en nollbasbudget

Paragrafen är justerad
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Svar på motion - Påbörja arbetet med
nollbasbudget
§ 56
20/KS/205
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Motionssvar

Datum: 2021-05-20

Sida 1 av 3

Dnr:

Svar på motion gällande att påbörja arbetet med en nollbasbudget
Ärendebeskrivning

Oscar Lundqvist, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion gällande påbörja arbetet med en
nollbasbudget.
Motionärens yrkande är att: Hallsbergs kommun påbörjar arbetet med framtagande av
nollbasbudget där alla utgifter redovisas ned till enskild krona och klassificeras utefter relevanta
grupperingar för enkel överblick kring kommunens totala ekonomi och där politisk prioritering kan
genomföras med god bakgrund kring vad som är tvingat enligt lag och vad effekterna blir om man
minskade eller tog bort en utgift.
Motionärens yrkande är även att arbetet med nollbasbudget redovisas för kommunfullmäktige
senast 12 månader efter att denna motion hanterats och därefter löpande i lämplig intervall samt att
den framtagna nollbasbudgeten helst ska ligga till grund för beslut av budget år 2022 men senast
ligga till grund för beslut av budget år 2023.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Ärendet

Nollbasbudgetering handlar i grund och botten om att man inför varje nytt budgetår börjar om från
noll, utan att ta hänsyn till föregående års resultat. Budgeten byggs nerifrån och upp och baseras på
att varje funktion inom organisationen analyseras och godkänns utifrån de kostnader och resultat
som funktionen tillför.
Fördelar med nollbasbudgetering:







Identifiering av alternativa sätt att utföra varje del av verksamheten liksom effekten av olika
utgiftsnivåer. Processen tvingar fram övervägandet av andra sätt att driva verksamheten.
Eftersom varje kostnad måste knytas till en specificerad verksamhet upptäcks utökningar/
förändringar i verksamheten.
Kommunikationen inom ledningsgrupper på olika nivåer ökar/blir tvungen att öka.
Beslut om vilka verksamheter som är lagstadgade/icke lagstadgade tvingas fram och därmed
rikta sig till de verksamheter som behöver läggas fokus på och de som behöver tonas ner.
Arbeta med kostnaderna kopplade till respektive verksamhet. Definition av de uppdrag som finns
och vilka kostnader som är kopplade till respektive uppdrag.
Genomförs samma uppdrag på flera ställen inom organisationen identifieras dessa. Vem ska ha
uppdragen och var ska de ligga?
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Motionssvar

Datum: 2021-05-20

Sida 2 av 3

Dnr:

Nackdelar med nollbasbudgetering:
Den största nackdelen med nollbasbudgetering är den exceptionellt höga arbetsinsats som krävs för
att utreda och dokumentera kommunens verksamhet. Detta är en svår uppgift till och med en gång
per mandatperiod. Andra nackdelar är:







Att skapa en nollbasbudget från grunden fortlöpande kräver en enorm mängd analys, möten och
rapporter, som alla kräver ytterligare personal för att hantera processen.
Det kan vara svårt att fastställa eller motivera utgiftsnivåer för verksamhetsområden som inte
ger direkta resultat. Till exempel, hur mycket ska satsas på förebyggande arbete, extra stöd i
skolan mm.
Arbetet med en nollbasbudgetering kräver en stor mängd granskningsarbete som måste göras av
chefer/personal.
Stora utbildningsinsatser för chefer och personal.
Arbetsinsatsen för att skapa en nollbasbudget gör det mindre troligt att kommunen kommer att
revidera budgeten kontinuerligt för att göra den mer relevant.

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens bedömning att en nollbasbudget är extremt
arbetskrävande och tar lång tid att genomföra, även för en mindre kommun som Hallsberg.
Förvaltningen delar även motionärens bedömning att det kan finnas behov av att göra en mer
djupgående analys av budgeten och att detta skulle kunna vara lämpligt i samband med ny
mandatperiod.
Analyser och utvärdering av kostnader och intäkter i verksamheterna sker i samband med det årliga
budgetarbetet men även i samband med de effektiviseringsuppdrag nämnderna får. Dessa är en del
av verksamhetsutvecklingen och resultatanalyserna.
Kommunstyrelseförvaltningen anser samtidigt att en nollbasbudgetering inte med säkerhet leder till
bättre ekonomistyrning eller större förändringar. Kommunen har för tillfället en budget som utgår
från tidigare beslutade budgetramar och gör justeringar utifrån kända demografiska förändringar
inom skolan och äldreomsorgen baserade på både faktiska befolkningsförändringar och
befolkningsprognoser. Budgeten justeras för förändrade volym- och verksamhetsbehov. Jämförelser
med andra kommuner, både i länet och övriga landet görs vad gäller intäkter, kostnader och resultat.
Det råder en öppenhet i budgetprocessen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Samtliga partier har
tillgång till stöd från tjänstemannaorganisationen. Samtliga partier får även ta del av samma
information vad gäller planering och uppföljning i form av årliga budgetdagar inför beslut om
gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) och beslut om Mål och Budget.
Det finns olika sätt att arbeta med budgetprocessen. Omvärldsbevakning visar dock på att Hallsbergs
kommuns process inte avviker väsentligt från andra likartade kommuners processer.
Då stora delar av verksamheten är lagstyrd har kommunen normalt små förändringar i vad som ska
utföras vilket gör att nollbudgetering bedöms få en liten effekt.
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Motionssvar

Sida 3 av 3

Datum: 2021-05-20

Dnr:

Under varje mandatperiod kan det vara lämpligt att göra en översyn och utveckling av
fördelningsmodellen och för närvarande pågår ett sådant arbete. Utifrån ovanstående föreslås
kommunfullmäktige avslå motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Förvaltningschef

Ekonomichef

Bilagor
Motion – Påbörja arbetet med nollbasbudget

Version 1.0

Page 186 of 216

*QSZ” anäf/u

Motion - Päböria arbetet med en nollbasbudget
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Für Sverigedemokraterna

i

Hallsbergs

kommun:

Oscar Lundqvlst (SD)

Sverigedemokraterna Hallsberg

Organisationsnummer: 802462—3715
Östra Stargatan 2, 694 31 Hallsberg
E—post: hallsberg@sd.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 57 - Svar på motion om förskolelokaler i Hallsberg
(20/KS/213)

Ärendebeskrivning
Ulrika Björklund, Moderaterna, har lämnat in en motion om att försöka möjliggöra att
kommunens nya vård- och omsorgsboende även ska kunna inrymma förskoleverksamhet. I
motionen anges att det finns ett stort behov av fler förskoleplatser och att efterfrågan av
äldreboende inte är i nivå med tidigare prognoser. Två problem skulle därmed kunna lösas,
bristen på förskoleplatser och överskott av platser på särskilt boende, därmed tillkommer
ingen kostnad för ny förskola samt en miljö för samverkan över generationsgränser erhålls.
Motionären föreslår att man snarast försöker omförhandla avtalet kring det nya boendet för
att möjliggöra att även kunna inrymma förskoleverksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Siw Lunander (S) föredrar motionssvaret.
Siw Lunander (S) yrkar att motionen avslås.
Ulrika Björklund (M) föredrar motionen.
Ulrika Björklund (M) och Tryggve Thyresson (V) yrkar att motionen bifalls.
Magnus Andersson (S) och Oscar Lundqvist (SD) yrkar att motionen avslås.
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner att
kommunfullmäktige är redo.
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Votering
Votering är begärd och utförs enligt bifogad lista där kommunstyrelsens förslag om avslag är
ja och Ulrika Björklunds förslag om bifall är nej. Kommunstyrelsens förslag får 15 röster,
Ulrika Björklunds förslag får 8 röster 1 ledamot avstår från att rösta.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 188 of 216

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Motionssvar - Förskolelokaler i Hallsberg
Motion om förskolelokaler i Hallsberg

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 189 of 216

Voteringslista

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2021-06-14

Voteringslista: § 57
Ärende: Svar på motion om förskolelokaler i Hallsberg, 20/KS/213

Voteringslist(or)
Motion om förskolelokaler. Ja = avslag, Nej = bifall, Avstår = avstår.
Ledamot

Ja

Hans Karlsson (S), ordförande
Theres Andersson (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), 2:e vice ordförande
Magnus Andersson (S), ledamot
Siw Lunander (S), ledamot
Conny Larsson (S), ledamot
Veronica Wallgren (S), ledamot
Ulf Ström (S), ledamot
Christina Johansson (S), ledamot
Thomas Larsson (S), ledamot
Torbjörn Appelqvist (M), ledamot
Ulrika Björklund (M), ledamot
Lennart Pettersson (M), ledamot
Anders Lycketeg (C), ledamot
Gösta Hedlund (C), ledamot
Martin Pettersson (KD), ledamot
Towe Jegeros (V), ledamot
Tryggve Thyresson (V), ledamot
Andreas Tranderyd (MP), ledamot
Jimmy Olsson (SD), ledamot
Benny Albertsson (SD), ledamot
Elin Jensen (SD), ledamot
Oscar Lundqvist (SD), ledamot
Gert Öhlin (L), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
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Motionssvar

Datum: 2021-05-18

Sida 1 av 2

Dnr: 20/KS/213

Svar på motion gällande att möjliggöra förskoleverksamhet i det nya
vård och omsorgsboendet
Ärendebeskrivning

Ulrika Björklund, Moderaterna, har lämnat in en motion om att försöka möjliggöra att kommunens
nya vård- och omsorgsboende även ska kunna inrymma förskoleverksamhet. I motionen anges att
det finns ett stort behov av fler förskoleplatser och att efterfrågan av äldreboende inte är i nivå med
tidigare prognoser. Två problem skulle därmed kunna lösas, bristen på förskoleplatser och överskott
av platser på särskilt boende, därmed tillkommer ingen kostnad för ny förskola samt en miljö för
samverkan över generationsgränser erhålls.
Motionären föreslår att man snarast försöker omförhandla avtalet kring det nya boendet för att
möjliggöra att även kunna inrymma förskoleverksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslås motionen.

Ärendet

Att projektera och bygga en ny lokal för kommunal verksamhet utifrån verksamhetens behov samt
att få lokaleffektiva ytor, är ett arbete som tar tid att planera och utforma för att nå bästa resultat.
Arbetet med att bygga vård- och omsorgsboende Blomsterängen har varit ett långsiktigt arbete som
pågått under flera år för att under vårterminen 2019 gå ut på en upphandling i en totalentreprenad.
Det innebar att man redan under upphandlingen hade färdiga ritningar anpassade för ett modernt
boende för äldre och projektering för genomförandet. Byggnationen är idag i full gång sedan
september månad 2019 och arbetet löper på helt enligt plan och planeras att stå färdigt under april
2022.
Nuvarande statistik inom äldreomsorgen ger planeringsförutsättningar att Blomsterängen
inledningsvis kommer att ha lediga platser motsvarande cirka 1–1,5 avdelning.
Idag är lokalbehovet för en förskola på Södra sidan i Hallsberg cirka 8 förskoleavdelningar. En
avdelning på Blomsterängen motsvarar en yta i kvadratmeter cirka 3,5 förskoleavdelningar. Ytan är
inte anpassad för förskoleverksamhet och skulle dessutom behöva projekteras om för att uppfylla
förskoleverksamhets behov. För övrigt är utomhusmiljön av stor betydelse vilket innebär behov av
att projektering för biltrafik, på och avsläpp av barn, egen entré och samt arbete med en bra utemiljö
för att anpassa och göra det funktionsdugligt för förskoleverksamhet.
Behovet av antalet förskoleavdelningar innebär att planeringen behöver strategiskt både vara
långsiktigt och ha perspektivet av en effektiv och god förskoleverksamhet. Den nya förskolan
planeras i anslutning till kommunens nya exploateringsområden med goda förutsättningar för
trafikförsörjning.
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Sida 2 av 2

Datum: 2021-05-18

Dnr: 20/KS/213

Möjligheten till samverkan över generationsgränser är ett positivt perspektiv och bör vara en
ambition som utvecklas i samverkan mellan skola och äldreomsorg.
Med beaktande av framtida behov av såväl förskoleplatser som i anspråkstagande av platser på
äldreboende är bedömningen att projektera om i en byggnad som kommunen inte äger för att sedan
återställa till ett boende varken är verksamhetsmässigt eller ekonomiskt lönsamt.
Kommunstyrelseförvaltningen anser därmed att motionen avslås.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Ulrika F Lindberg

Kommundirektör

Lokalstrateg

Bilagor
Motion om förskolelokaler i Hallsberg
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Samtidigt har det visat sig att den stora efterfrägan pä särskilt boende,
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kommer överensstämma med verkligheten.
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Jag föreslär därför
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Min motion behandlas omgäende, dä ämnet

Ulrika Björklund,

särskilda

beendet för

är brädskande.

Moderaterna
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§ 58 - Svar på motion - Avveckla bolaget Vätternvatten AB
(21/KS/104)

Ärendebeskrivning
Oscar Lundqvist, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion gällande att avveckla
bolaget Vätternvatten AB.
Motionärens yrkande är att: Hallsbergs kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att
vid bolagsstämma i Vätternvatten AB begära och rösta för att avveckla bolaget
Vätternvatten AB.
Motionärens yrkande är även att Hallsbergs kommun avslutar sitt deltagande och ägande i
Vätternvatten AB om bolagsstämman väljer att avslå Hallsbergs kommuns begäran om
avveckling av bolaget Vätternvatten AB.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) föredrar motionssvaret.
Magnus Andersson (S) yrkar att motionen avslås.
Oscar Lundqvist (SD) föredrar motionen.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar att motionen bifalls.
Lennart Pettersson (M) yrkar att motionen avslås.
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner att
kommunfullmäktige är redo.
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Jimmy Olsson (SD), Benny Albertsson (SD), Elin Jensen (SD) och Oscar Lundqvist (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum: 2021-05-20

Sida 1 av 2

Dnr:

Svar på motion gällande avveckla bolaget Vätternvatten AB
Ärendebeskrivning

Oscar Lundqvist, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion gällande att avveckla bolaget
Vätternvatten AB.
Motionärens yrkande är att: Hallsbergs kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid
bolagsstämma i Vätternvatten AB begära och rösta för att avveckla bolaget Vätternvatten AB.
Motionärens yrkande är även att Hallsbergs kommun avslutar sitt deltagande och ägande i
Vätternvatten AB om bolagsstämman väljer att avslå Hallsbergs kommuns begäran om avveckling av
bolaget Vätternvatten AB.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Ärendet

Vatten är vårt i särklass viktigaste livsmedel och det är därför av stor vikt att sårbarheten i
försörjningssystemet minimeras.
Vätternvatten AB har som mål att förse kommunerna med dricksvatten. Detta ska möjliggöras
genom att göra Vättern till ordinarie vattentäkt genom att leda vatten genom en tunnel från
Vättern till öster om Hallsberg. Där ska ett nytt vattenverk byggas och sedan ska vattnet ledas
vidare via ledningar ut till övriga kommuner.
Projektet Vätternvatten startade redan år 2008 genom att några av kommunerna i Örebro län med
Länsstyrelsen som samordnare började titta på om det skulle vara möjligt att ta dricksvatten från
Sveriges andra största sjö, Vättern. År 2018 beslutades att Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Kumla och
Örebro tillsammans skulle bilda ett mellankommunalt bolag, Vätternvatten AB. Under år 2021
beslutade Laxå kommun att träda ur bolaget. Bolaget består nu av kommunerna Hallsberg, Kumla,
Lekeberg och Örebro. Hallsbergs kommuns andel av bolaget motsvarar 8,2 procent.
Syftet med projektet och senare bolaget är att säkra vattenförsörjningen för kommunerna och
även tillskapa reservvattentäkter. Gemensamma driftsformer är fördelaktigt ur ekonomiska och
kompetensmässiga aspekter.
Idag tar kommunerna som ingår i bolaget i huvudsak sitt dricksvatten från ytvattentäkter som sjöar
och åar. Förändringar i klimat och natur ökar risken för en försämrad och ojämn tillgång till vatten
och vattenkvalitet. Nuvarande vattenförsörjning i berörda kommuner är sårbar och
reservvattentäkter saknas. Genom Vätternvattenprojektet blir Vättern ordinarie vattentäkt och
nuvarande täkter kan komma att användas som reservvattentäkter.
Hallsbergs kommuns kommunala VA-nät har i dagsläget sin dricksvattenförsörjning från
vattenverket i Blacksta i Kumla kommun, vattenverket i Hjortkvarn samt vattenverket Vretstorp.
Hjortkvarns vattenverk försörjer cirka 500 personer i Hjortkvarn och Björnhammar med
Version 1.0
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Sida 2 av 2

Datum: 2021-05-20

Dnr:

dricksvatten och Vretstorps vattenverk cirka 1 000 personer i Vretstorp. Den största mängden
dricksvatten för Hallsbergs kommun tas från Blackstas vattenverk, som försörjer Hallsberg,
Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Svennevad med dricksvatten. Blacksta vattenverk hämtar dels
grundvatten från Blackstaåsen och dels ytvatten från sjön Tisaren och som sedan infiltreras i åsen.
Någon annan driftsatt reservvattentäkt finns inte för Kumla eller Hallsberg. Vätternvatten AB
utreder hur reservvattentäkter kan säkerställas i den framtida dricksvattenförsörjningen för
medlemskommunerna där Blacksta vattenverk är ett alternativ som undersöks som en framtida
reservvattentäkt.
I motionärens första yrkande, att Hallsbergs kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid
bolagsstämma i Vätternvatten AB begära och rösta för att avveckla bolaget Vätternvatten AB
föreslås kommunfullmäktige att yrkandet avslås.
I motionärens andra yrkande, att Hallsbergs kommun avslutar sitt deltagande och ägande i
Vätternvatten AB om det första yrkandet avslås, föreslås kommunfullmäktige att även detta avslås.
Med bakgrund till att vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och att vattenförsörjningen
behöver säkras för framtiden behöver vi tillsammans vara större och starkare aktörer och därmed
mindre sårbara. Undersökningar har gjorts och visat återkommande vattenkvalitetsproblem i
Svartån och Tisaren. Projekt Vätternvatten är därför en nödvändighet för fortsatt
vattenförsörjning för Hallsbergs kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Motion gällande avveckling av bolaget Vätternvatten AB
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Oscar Lundqvist (SD)
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E-posi: hallsberg@sd.se
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§ 59 - Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om insatser för
att motverka översvämning
(21/KS/134)

Ärendebeskrivning
Ulrika Björklund (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
angående vilka åtgärder kommunen vidtagit sedan regnet som orsakade översvämningarna
2015.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ulrika Björklund (M) ställer sin fråga.
Magnus Andersson (S) besvarar frågan.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan anses besvarad.

Beslutsunderlag


Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om insatser för att motverka översvämning
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om insatser för att motverka översvämning
§ 59
21/KS/134
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Från: Christina Torpman <christina.torpman@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ämne: VB: Enkel fråga till KF, 14 juni
Skickat: 2021-06-07 08:01:48

-----Ursprungligt meddelande----Från: Ulrika Björklund [mailto:Ulrika.Bjorklund@moderaterna.se]
Skickat: den 7 juni 2021 00:52
Till: Christina Torpman ; Magnus Andersson
Kopia: Torbjörn Appelqvist
Ämne: Enkel fråga till KF, 14 juni
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Vilka insatser har gjorts i kommunen sedan det omfattande regnet drabbade oss
2015, för att förhindra att skadorna blir lika omfattande när samma regnmängd
infaller nästa gång?
Ulrika Björklund, Moderaterna
________________________________
________________________________
Det här e-postmeddelandet och eventuella filer som skickas med det är
konfidentiella och avsedda enbart för användningen av den person eller entitet som
adresserats. Om du har fått det här meddelandet felaktigt, var vänlig meddela detta
till systemägaren, support@moderaterna.se. Detta meddelande innehåller
konfidentiell information och är endast avsedd för angiven person. Om du inte är
den angivna adressaten ska du inte sprida, distribuera eller kopiera det här epostmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart via e-post om du har
fått detta e-postmeddelande av misstag och radera det från ditt system. Om du inte
är den avsedda mottagaren är det strängt förbjudet att avslöja, kopiera, distribuera
eller bearbeta innehållet i denna försändelse. Alla personuppgifter inom
organisationen hanteras enligt GDPR, www.moderaterna.se/gdpr.
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for
the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received
this email in error please notify the system manager support@moderaterna.se. This
message contains confidential information and is intended only for the individual
named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute
or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have
received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are
not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or
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Kommunfullmäktige

§ 60- Obesvarade motioner
Ärendebeskrivning
Efter dagens sammanträde finns inga obesvarade motioner.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 61 - Förslag från kommuninvånare 2021
(21/KS/3)

Ärendebeskrivning
Under perioden 23 april - 5 juni har fem förslag från kommuninvånare inkommit.






Måla vägg i regnbågens färger på Sköllersta skola
Måla ytterväggar på Sköllersta skola
18-håls discgolfbana
Badplatsen vid Tripphult
Beachhandbollsplan i Hallsberg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslagen lämnas till berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag


Förslag från kommuninvånare 210614

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2021-06-14

Förslag 1
Måla vägg i regnbågens färger på Sköllersta skola
Jag tycker ni skulle kunna göra Sköllersta skola lite roligare och inbjudande genom att måla en vägg i
regnbågens färger. Detta är väggen man ser vid huvudentrén och som ni ser har jag ”målat” i datorn
hur det skulle kunna se ut. :)

Förslag 2
Måla ytterväggar på Sköllersta skola
Måla om/rusta upp ytterväggarna på Sköllersta skola där färgen flagnar. Bilden är bara en av många
som ser för tråkiga ut.
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Förslag 3
En 18 håls discgolfbana
Discgolf är en sport som exploderat senaste året. Det är en perfekt utomhusaktivitet som passar folk
i alla åldrar samt kan spelas året om.
I dagsläget finns 2 st 18 hålsbanor inne i Örebro som närmst. Dessa banor är det ofta mycket folk på
och det är inte ovanligt med köbildning.
Att ytterligare en bana 18 hålsbana i Örebrotrakten skulle användas flitigt är det ingen tvekan om!
Satsas det på en ordentlig 18 hålsbana är chansen stor för att få besökare ifrån andra delar i Sverige.
Det kan också bidra till en möjlighet att starta en ny förening om intresset skulle vara väldigt stort.
Annars kanske man kan ha ett samarbete med KFUM Örebro.
Discgolf kan främja fysisk aktivitet i skog och natur för hela familjen. Ett sätt att umgås utomhus,
något som blivit så mycket viktigare det senaste året. Det är en sport som inte kräver speciellt
mycket av den som vill testa. Kasta med en vanlig frisbee eller med en riktigt disc, spelet går att
anpassa efter din nivå.
Ett förslag är att banan skulle placeras i anslutning till elljusspåret i södra delen av Hallsberg. Där kan
man göra en spännande skogsbana och man kan använda korsberget för att göra mer utmanande
hål. Då spåret används flitigt av många kan det va en fördel om vissa av hålen syns från elljusspåret.
Det kan bidra till att ännu fler blir intresserade och vill testa att spela.
Det finns en del saker att tänka på om man ska bygga en discgolfbana. Ordentliga teepads
(utkastplatser), kartor över banan i stort och även över varje enskild hål vid utkastet.
Det är viktigt att tänka igenom växtligheten som är på banan. Risken att kasta lite snett är ganska stor
och då är det att föredra om det ej finns taggbuskar, mycket högt gräs eller brännässlor runt om
banan. Därav är en skogsbana att föredra.
En annan reflektion är god tillgång av papperskorgar.
Inför en planering av bana finns det företag som kan designa banan om man vill ha hjälp och få till en
ordentlig bana.
Här är ett exempel på företag:
https://www.discgolfpark.com/sv/discgolfpark/om-oss/

Page 210 of 216

Förslag från kommuninvånare
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Förslag 4
Badplatsen vid Tripphult
Skulle tycka det vore så fantastiskt kul om Hallsbergs kommun kunde ta mer hand om badplatsen vid
Tripphult. Man skulle behöva gräva bort en hel del vass för att underlätta bad och göra botten vid
strandkanten okej. Tror det skulle göra mycket för många som älskar detta rekreationsområde.

Förslag 5
Beachhandbollsplan i Hallsberg
Jag är ledare i HK Järnvägen för flickor födda -07 och -08. Vi har i flertalet år spelat en
Beachhandbollscup med mersmak samt framgång. Vi har tränat på Beachvolleyplanen för att få en
känsla av att spela på sand. Detta är dock inte optimalt då vi saknar mål, markeringar samt att planen
är för liten.
I laget är vi 22 st tjejer som verkligen skulle uppskatta att det skapas en Beachhandbollsplan i
Hallsberg. I föreningen är det dessutom fler lag som deltar i beachhandbollscuper och som också
gärna tränar på en korrekt anpassad plan.
En beachhandbollsplan skulle innebära att vi kan förlänga säsongen samt att hålla igång aktiviteten i
laget vilket skapar hälsosammare och friskare ungdomar samt en härlig lagkänsla där alla tjejer får
känna sig delaktiga och glada :-)
Vårt medborgarförslag och önskan är därmed att det byggs en beachhandbollsplan, gärna i närheten
av Alléhallen och Bollhallen.
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§ 62- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden under perioden 16 april - 3 juni.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Anmälningar



Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2021-05-07

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 63- Ledamöternas frågestund
Ärendebeskrivning
Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till
nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver
några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen och
ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta att
fråga som lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får
förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor inkommit.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 213 of 216

Ledamöternas frågestund
§ 63

Page 214 of 216

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 64- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande avslutar sammanträdet, tackar för detsamma och hälsar alla en skön och
avkopplande sommar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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